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1. Visió general 

1.1. Introducció 

La genealogia és l’estudi i seguiment de l’ascendència i descendència, d’una persona o família, 

tot establint parentius i aliances mitjançant documentació fefaent.  

En les investigacions genealògiques cal recopilar molta informació, com noms de persones, llocs, 

dates, i tot això s’obté a partir de dos tipus de fonts: les fonts orals i les fonts documentals. 

Les fonts orals son aquelles que s’obtenen verbalment d’altres persones, generalment dins del 

nucli familiar. Aquestes acostumen a ser fonts inexactes a l’hora de recordar dates de 

naixements, baptismes, matrimonis, defuncions, professions, llocs d’origen, però d’altra banda, 

permeten obtenir informació que pot no aparèixer documentada. 

Les fonts documentals son aquelles que es troben per escrit. Aquestes es fan servir quan 

s’esgoten tots els recursos que ofereix la memòria familiar, i també es poden fer servir per 

corroborar informació verbal així com ampliar-la  

Hi ha diversos tipus de fonts documentals, com poden ser els arxius familiars i particulars, els 

registres civils i els arxius eclesiàstics. 

Els arxius familiars i particulars son documents escrits que posseeix una família o una comunitat 

i son traspassats de generació en generació. Aquests documents son còpies úniques que 

contenen informació valuosa. Un exemple en poden ser les cartes personals. 

Els registres civils deixen constància dels actes i fets relatius a l’estat civil de les persones naturals, 

així com altres que la respectiva llei estableixi. En ells s’inscriuen els naixements, els noms i 

cognoms de les persones, els matrimonis, les morts etc  

Als arxius eclesiàstics es recopila informació de baptismes, defuncions i matrimonis. Aquests 

arxius son útils per consultar informació sobre persones que van viure en dates anteriors a la 

creació dels registres civils. 

La consulta d’aquestes fonts pot ser una feina que requereixi molta paciència, i a més provoquen 

el deteriorament dels documents durant les consultes. És per això, que els cercles genealògics 

fan, d’acord amb els Ajuntaments o arxius provincials, operacions de buidat sistemàtic. És a dir, 

fan una extracció normalitzada de les dades bàsiques de cada un dels registres.  

Hi ha voluntaris, sovint jubilats, que en el seu temps lliure es dediquen a fer l’extracció 

d’informació dels registres. El resultat d’aquesta extracció acostuma a ser un recopilatori, en 

quaderns o fitxers, de les dades més importants. Actualment també es digitalitzen les dades 

creant taules, tipus Excel, que recopilen a mode d’índex les informacions essencials. Aquestes 

permeten als investigadors guanyar temps per identificar una acta que estiguin buscant, alhora 

que s’evita l’excessiu deteriorament dels registres. Aquestes taules son els buidats o buidatges. 

1.2. Projecte enxarxeu-ho 

Amb la proliferació d’Internet en alguns països on l’activitat genealògica està més estesa, com 

és el cas de França, s’ha començat a penjar a la xarxa, amb un aparent èxit, índexs i buidatges 

de llibres sagramentals i de registres civils de diferents localitats. En canvi, a Catalunya i en 

general a tota la Península Ibèrica la presència d’aquest tipus de fitxers és molt baixa, tot i que 

tenir els fitxers disponibles a la xarxa tindria diferents avantatges. Per exemple permetria fer 
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recerca genealògica directament a través d’Internet, sense necessitat d’haver de desplaçar-se a 

la localitat on es custodien els llibres de registres. Això permetria facilitar la feina als 

genealogistes actuals, alhora que contribuiria a que s’incrementés el nombre de persones que 

s’hi dediquen. També es reduiria la dedicació de l’arxiver a atendre el públic, a més de facilitar 

la conservació dels propis registres reduint-ne la manipulació. 

És per això, que la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 

Nobiliària (SCGHSVN) l’any 2003, va iniciar un projecte anomenat “Enxarxeu-ho”. Aquest tenia 

com a finalitat que a llarg termini es pugui assolir la presència notable de fitxers de buidatges, 

de llibres sagramentals i similars, a Internet a l’abast de les consultes dels socis i de tothom que 

faci recerca genealògica. 

Els objectius del projecte Enxarxeu-ho eren: 

 Inventariar per a publicar en una pàgina de la web de la SCGHSVN, els materials 

d’aquesta mena ja disponibles a Internet, referents a localitats de l’àmbit lingüístic 

català. 

 Inventariar els buidatges, índexs i materials d’aquesta mena, que ja han estat elaborats 

de forma manual i mecanogràfica, i que són susceptibles de conversió a fitxers 

"informàtics 

 Inventariar els buidatges que haurien de ser els primers en ser abordats en l’abast 

d’aquest projecte. 

 Proposar models d’organització del treball que esperonin la participació de voluntaris 

culturals en la elaboració d’aquests buidatges, tot garantint-ne la seva qualitat. 

En l’actualitat (any 2014) a la web de la SCGHSVN hi ha disponible una secció on s’hi poden 

trobar els buidats genealògics. Els fitxers que contenen els buidats acostumen a ser fulls de càlcul 

d’Excel, tot i que també es fan servir altres formats de fitxers, i que no tenen una estructura 

estàndard. L’estructura d’aquests la decideix la persona que els crea. Així s’han anat acumulant 

fitxers que contenen buidats genealògics, que no tenen perquè tenir ni el mateix format ni la 

mateixa estructura. 

Aquest projecte de final de carrera sorgeix de la necessitat de poder disposar de tota la 

informació dels fitxers, que contenen els buidats, en una base de dades comú i crear una 

estructura i un format estàndard perquè els nous buidats, que es generin en el futur, siguin 

fàcilment incorporables a la base de dades. 

1.3. Objectius 

Com s’ha comentat anteriorment existeix la necessitat que la informació actualment dispersa 

en centenars de buidats genealògics, estigui emmagatzemada en una única base de dades. 

D’aquesta manera, es podria obtenir per exemple la relació de parentesc entre persones que 

apareixen en buidats diferents, o per exemple poder trobar, per a una mateixa persona, 

informació sobre el seu baptisme, matrimoni, defunció etc. És a dir, que amb una base de dades 

que contingui tota la informació, es pot facilitar el procés de fer una genealogia, ja que serà més 

fàcil accedir a la informació necessària i relacionar-la. 

La base de dades s’ha de dissenyar fent servir com a referencia la informació emmagatzemada 

en els buidats dels que es disposa actualment. A més, ha de permetre la incorporació de les 
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dades dels buidats automàticament. És a dir, hi ha d’haver un sistema que permeti recopilar les 

dades d’un buidat, fer-los el tractament necessari per adaptar-les al format que es faci servir en 

la base de dades i carregar-les en aquesta Per això, és necessari portar a terme un procés ETL 

(Extract, Transform and Load) que és el procés de moure les dades des de diferents fonts, donar-

los un nou format, netejar-les i carregar-les a la base de dades. 

El procés d’ETL es pot facilitar creant plantilles per als buidats, amb un format i estructura 

estàndard, de manera que ja siguin compatibles amb el procés que es portarà a terme per fer la 

càrrega de les dades a la base de dades. 

També cal poder consultar la base de dades, a més d’ actualitzar-la amb els nous buidats que es 

generin seguint l’esquema de les plantilles. Per tant, és necessari disposar d’un portal web des 

d’ on poder interactuar amb aquesta. 

Els objectius son els següents: 

 Crear una base de dades que permeti emmagatzemar la informació continguda en els 

buidats. 

 Crear un sistema que permeti fer la incorporació dels buidats a la base de dades de 

forma automàtica, per mitjà d’un procés d’ETL  

 Desenvolupar un portal web des del qual es puguin fer consultes a la base de dades, 

incorporar nous buidats i recuperar els buidats originals. 

 Definir unes plantilles perquè d’ara en endavant els buidats es facin en un format i 

amb una estructura compatibles amb la base de dades. 

 

2. Antecedents 

Existeixen altres projectes que intenten facilitar el procés de fer una genealogia. Un clar exemple 

és el de FamilySearch1 

FamilySearch és una organització genealògica sense ànim de lucre que es dedica a connectar les 

famílies al llarg de generacions. Aquesta organització ofereix diferents serveis als usuaris. 

Aquests serveis son: 

 Captura d’imatges: ajuden a fer l’obtenció d’imatges, amb qualitat de conservació, dels 

registres. Per exemple per tenir-los en microfilms o en format digital. 

 Conversió digital: per aquells arxius que ja compten amb col·leccions voluminoses de 

microfilms, proporcionen ajuda per a la digitalització de les imatges i ofereixen 

emmagatzemament digital per aquestes. 

 Conservació: emmagatzemen còpies de microfilms i registres digitals, de més de 100 

països, de forma segura per garantir-ne la conservació. 

 Indexació en línia: per quan ja s’ha digitalitzat una imatge, ofereixen una aplicació 

d’indexació en línia, que permet que voluntaris de tot el mon ajudin a crear buidats, fent 

la transcripció de la imatge de manera ràpida. Mitjançant aquests buidats es faciliten els 

processos de cerca. Aquest és un dels punts on podem fer una comparació entre 

FamilySearch i aquest projecte. FamilySearch proporciona als seus voluntaris una 

                                                           
1 https://familysearch.org/ 
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aplicació2 que permet crear els buidats seguint les pautes necessàries segons el tipus de 

document que es tracti. En aquest projecte en canvi, no es pretén crear una aplicació 

per fer els buidats. El que es proporcionarà un format estàndard, un esquema únic de 

base de dades, que de seguir-se durant l’elaboració dels buidats, facilitarà la 

incorporació d’aquests a la base de dades. A més, evidentment també es desenvoluparà 

la base de dades i el sistema que permeti la incorporació dels buidats a aquesta, 

mitjançant un procés d’ETL. Es a dir, que els buidats s’hauran de generar prèviament per 

altres mitjans, seguint l’esquema de la base de dades, i després es podran incorporar a 

la base de dades fent servir el sistema desenvolupat. 

 Accés en línia: per aquelles persones que vulguin posar, els seus registres, a disposició 

del públic de forma gratuïta FamilySearch ofereix suport per tal de posar els registres a 

internet, allotjant-los a la seva web o bé donant informació i eines als usuaris per que 

ho puguin fer pel seu compte. Aquest és l’altre punt on hi ha certa similitud entre 

FamilySearch i aquest projecte . En ambdós s’ofereix la possibilitat d’allotjar els buidats 

de manera que siguin accessibles mitjançant internet. 

Com es pot observar existeixen sistemes que poden tenir alguns punts de coincidència amb 

aquest projecte, en quant als objectius, però que implementen solucions diferents. 

 

3. ETL 

Com s’ha comentat anteriorment, Aquest projecte consisteix en desenvolupar un sistema que 

implementi un procés d’ETL. A continuació s’aprofundirà en aquest procés i en els sistemes que 

els implementen. 

3.1. Procés d’ETL 

ETL son les sigles en anglès d’ Extract, Transform and Load. Aquest és un procés que permet a 

les organitzacions moure dades des de múltiples fonts, donar-los format, netejar-les i carregar-

les en una base de dades, data mart o un data warehouse. Això s’acostuma a fer per tal 

d’analitzar les dades o bé per fer-les servir en algun procés de negoci. També s’aplica l’ETL quan 

s’ha de fer la integració de noves aplicacions amb sistemes heretats. 

El procés d’ETL consta de tres fases com el seu nom indica. A continuació es descriuen cadascuna 

de les fases. 

                                                           
2http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/ES/fsi_user_guide.pdf#p
age=59  
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Imatge 1 

3.1.1. Extracció 

La primera fase del procés d’ETL és la d’extracció. Aquesta consisteix en extreure les dades des 

dels sistemes d’origen. Cada sistema origen por utilitzar una organització diferent de les dades 

o formats diferents. Les fonts de dades acostumen a ser bases de dades relacionals o fitxers 

plans, però també poden incloure bases de dades no relacionals i altres estructures de dades 

diferents. En el cas d’aquest projecte, les fonts de dades son fitxers en formats xls, mdb, doc, 

pdf, htm i que contenen buidats sobre fonts de baptismes, matrimonis, defuncions, notarials i 

altres, que no segueixen cap esquema estàndard.  

La fase d’extracció deixa les dades en un format preparat per iniciar el procés de transformació. 

Durant el procés d’extracció s’acostumen a analitzar les dades extretes per comprovar si 

compleixen la pauta o estructura esperada. En cas que no sigui així simplement es rebutgen. És 

precisament això el que es farà en aquest cas concret, rebutjar aquelles dades que no segueixin 

l’esquema esperat. 

És important que el procés d’extracció causi el menor impacte possible en el sistema d’origen. 

Depenent de la quantitat de dades que s’hagin d’extreure, especialment si és una gran quantitat, 

es pot arribar a alentir el sistema d’origen o fins i tot provocar-ne el col·lapse. En aquest projecte 

concret degut a que les fonts de dades son fitxers i no un sistema d’origen, aquest perill no 

existeix. 

3.1.2. Transformació 

La segona fase del procés d’ETL és la de transformació, que consisteix en aplicar una sèrie de 

funcions a les dades extretes per transformar-les en allò que finalment es carregarà a la base de 

dades. Entre les transformacions possibles en trobem les següents: 

 Seleccionar certes columnes. 
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 Traduir codis (per exemple, si la font emmagatzema “cognom patern” per al primer 

cognom i “cognom matern” per al segon cognom, però el destí ha de guardar “cognom1” 

i “cognom2”). 

 Codificar valors lliures (per exemple convertir “primer cognom” en “cognom1”). 

 Obtenir nous valors calculats (per exemple en un buidat de defuncions “edat del 

difunt”=”data defunció”- “data de naixement” ). 

 Unir dades de múltiples fonts (per exemple cerques). 

 Calcular totals de múltiples files de dades (per exemple. número total de baptismes de 

l’any 1566) 

 Generar camps clau en el destí. 

 Transposar o pivotar. 

 Dividir una columna en diverses (per exemple, la columna “NOM: Jordi, Garcia”; passa 

a ser dues columnes “NOM: Jordi” i “COGNOM: Garcia”). 

 L’ aplicació de qualsevol forma simple o complexa de validació de dades, i la conseqüent 

aplicació de l’acció que en cada cas sigui necessària: 

o Dades ok: càrrega de les dades 

o Dades amb errors: executar les polítiques de tractament d’excepcions (per 

exemple, rebutjar el registre complet, donar valor nul al camp erroni o un valor 

predefinit). 

3.1.3. Càrrega 

La fase de càrrega és el moment en el que les dades transformades es carreguen en el sistema 

de destí. Depenent dels requeriments de l’organització, aquest procés pot incloure una amplia 

varietat d’accions diferents. En algunes bases de dades es sobreescriu la informació antiga amb 

noves dades. 

Existeixen dues formes bàsiques de fer el procés de càrrega: 

 Acumulació simple: És el sistema més senzill i habitual, consisteix en realitzar un resum 

de totes les transaccions compreses en el període de temps seleccionat i transportar el 

resultat com una única transacció cap el data warehouse, emmagatzemant un valor 

calculat, que consistirà típicament en un sumatori o una mitjana de la magnitud 

considerada. 

 Rolling: S’aplica en els casos en que s’opta per mantenir diversos nivells de granularitat. 

Per això, s’emmagatzema informació resumida a diferents nivells corresponents a 

diferents agrupacions de la unitat de temps o diferents nivells jeràrquics en alguna o 

diverses de les dimensions de la magnitud emmagatzemada (per exemple, totals diaris, 

totals setmanals, totals mensuals, etc.). 

 Una altra possibilitat que és la de afegir els registres un a un. Aquest és el cas d’aquest 

projecte en el que es vol mantenir tota la informació proporcionada en els fitxers origen, 

per cada registre, sempre i quan es segueixi l’estructura de la pròpia base de dades. 
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A la fase de càrrega s’interactua directament amb la base de dades destí. Per realitzar aquesta 

operació s’apliquen totes les restriccions i triggers que s’hagin definit en aquesta (per exemple, 

valors únics, integritat referencial, camps obligatoris, rangs de valors). Aquestes restriccions i 

triggers (si estan ben definits) contribueixen a que es garanteixi la qualitat de les dades en el 

procés ETL ,i han de ser tinguts en compte. 

3.2. Aproximacions 

Les eines ETL son un component molt útil a les plataformes de BI(Business Intelligence). Hi ha 

molts tipus d’ eines ETL, per tant, se n’ha d’escollir l’adequada en funció de les necessitats. 

Aquesta diversitat dona suport a diverses arquitectures possibles. Tot seguit es comentaran 

algunes de les arquitectures que poden tenir les eines ETL 

3.2.1. Aproximació tradicional 

Aquesta és l’arquitectura que ja s’ha comentat. De forma periòdica l’eina ETL extrau les dades 

del sistema origen. Aquesta extracció es fa en el sistema origen, la transformació posterior es fa 

o bé en un servidor separat per fer la integració de les dades, o bé a la base de dades destí. 

Existeixen diferents exemples de tecnologies que donen suport a aquest model d’ETL: 

1. Informatica3 

2. Oracle Warehouse Builder4 

3. Ascential (adquirit per IBM)5 

4. Golden Gate6 

3.2.2. ELT 

ELT Extract, load first and then transform és similar a l’ETL però en aquest cas la càrrega es fa 

abans que la transformació. Això fa que tampoc hi hagi una màquina separada en la que fer les 

transformacions, sinó que es fan a la base de dades destí. 

3.2.3. ETL en temps real 

En un ETL tradicional l’extracció es fa mitjançant un mecanisme de pull mentre que en el ETL en 

temps real es fa mitjançant un mecanisme de push o bé una combinació de push/pull. 

Un exemple de mecanisme de push son els triggers de les bases de dades, que generen un flux 

de dades des del sistema origen a mesura que s’hi produeixen transaccions. 

El cas de combinació de mecanismes de push/pull podria ser un model de publish/subscribe o 

un mecanisme d’integració de dades orientat a missatges. En aquest model quan té lloc una 

transacció en un sistema OLTP7, el sistema OLTP genera un esdeveniment i el publica (push). 

Llavors el listener rep l’esdeveniment i posa en marxa el procés d’ETL sobre les dades. La 

integració es pot realitzar al middleware o a la base de dades. 

                                                           
3 http://www.informatica.com/us/ETL/ 
4 http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/warehouse/overview/introduction/index.html 
5 http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/7561.wss 
6 http://www.oracle.com/us/corporate/Acquisitions/goldengate/index.html 
7 OLTP:OnLine transaction Processing és un tipus de sistema que administra aplicacions transaccionals  
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3.2.4. ETL virtual 

L’ETL virtual fa servir representacions abstractes d’objectes o entitats procedents de diverses 

fonts de dades relacionals, semiestructurades o sense estructura. La col·lecció de 

representacions d’entitats o objectes obtinguts de diverses fonts s’anomena metadata 

repository i pot residir a memòria o ser persistent. Usant el repository de metadades persistents 

es pot aconseguir un middleware capaç de fer una harmonització i profiling de les dades de 

forma consistent i pràcticament en temps real. 

Entre les diferents aproximacions, per aquest projecte s’ha decidit implementar un procés ETL 

tradicional, tot i que en aquest cas les dades no s’extrauran d’un sistema origen sinó de fitxers 

que contindran els buidats genealògics. 

 

4. Planificació i costos 

4.1. Planificació 

El projecte va començar el 24/2/2014. En les etapes inicials d’aquest s’ha fet una divisió en 

possibles tasques que s’han de portar a terme i s’ha fet una aproximació del temps que haurien 

de durar aquestes, així com, de quan haurien d’iniciar-se i quan haurien d’acabar. 

Bàsicament s’han separat dos conjunts de tasques que es van desenvolupant en paral·lel. Per 

una banda les tasques relacionades amb el desenvolupament técnic del projecte, que inclou 

l’anàlisi, especificació, disseny i implementació i per una altra banda les tasques relacionades 

amb documentar les diferents etapes. 

Com ha resultat d’aquest anàlisi s’ha obtingut la planificació que es mostra en el diagrama que 

es troba a continuació: 
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Imatge 2 



13 
 

Segons la planificació, dedicant, entre quatre i cinc hores al dia, cinc dies a la setmana, el projecte 

hauria d’estar acabat al mes de Setembre. 

4.2. Cost 

En aquest apartat es valorarà el cost del desenvolupament del projecte, tenint en compte els 

recursos emprats. 

Per al desenvolupament s’ha de fer servir un ordinador bàsic, no cal que sigui una màquina que 

ofereixi uns recursos extraordinaris. Per tant, el cost aproximat seria d’uns 600€. 

Tot el desenvolupament es farà mitjançant eines de llicencia lliure per tant no soposen cap cost 

adicional. L’excepció son les eines de gestió i documentació que son Microsoft project Standard 

20138 amb un cost de 769€ i Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2013 amb un cost de 119€9. 

En quant a recursos humans per al desenvolupament, només cal una persona que és la que fa 

l’anàlisi, el disseny, l’especificació, la documentació i la implementació, a més de les proves de 

funcionament. Considerant un cost per hora de 20€, 144 dies de projecte, 4 hores cada dia el 

cost de recursos humans és de: 

Cost per hora Hores jornada Dies de durada Cost total RRHH 

20€ 4 144 11520€ 
Taula 1 

Per tant el cost de desenvolupament és de: 

Recurs Cost € 

Ordinador 600 

Microsoft Project Standard 2013 769 

Microsoft Office Hogar y estudiantes 2013 119 

Recursos humans 11520 

Total 13008 
Taula 2 

A aquest cost podria ser necessari sumar-li el cost de servei de “hosting” per posar en 

funcionament el lloc web, o bé dels servidor propi on tenir allotjat la web. 

 

5. Desenvolupament tècnic 

5.1. Anàlisi format dels fitxers 

En aquest apartat es farà un anàlisi dels buidats genealògics dels que es disposava al mes de 

febrer de 2014 (a l’inici del projecte) , per poder ampliar el coneixement sobre el seu 

contingut, i així poder identificar què haurà de contenir la futura base de dades que es 

dissenyi. 

                                                           
8 
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/es_ES/pdp/productID.263156800?VID=263283800&srcco
de=cii_381968869&cpncode=45-10143647-2&WT.mc_id=PLA_ES_GooglePLA 
9 
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/es_ES/pdp/productID.263157600?VID=263264000&srcco
de=cii_381968869&cpncode=45-10143744-2&WT.mc_id=PLA_ES_GooglePLA 
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5.1.1. Format dels fitxers 

En total hi ha disponibles 178 fitxers amb els buidats en diferents formats. Els formats utilitzats 

son xls que és el format utilitzat en els fulls de càlcul de Microsoft Excel, mdb el format fet 

servir a les bases de dades de Microsoft Acces, doc el format fet servir pel processador de 

textos Microsoft Word , pdf que és un format per presentar documents que es pot llegir amb 

el software Adobe Reader i finalment htm que son fitxers en format HTML . Concretament 

estan repartits de la següent manera: 

Total      

doc xls pdf mdb htm Total 

3 138 34 3 1 178 
Taula 3 

Percentatge     

doc xls pdf mdb htm % 

1,685 77,52809 19,10112 1,685393 0,561798 100 
Taula 4 

Com es pot observar majoritàriament (un 77,5%) son fitxers en format xls. 

Els buidats s’han fet a partir de diferents tipus de fons documentals. Bàsicament l’origen son 

fons de baptismes, defuncions, matrimonis, notarials i altres sense concretar. La distribució 

dels fitxers segons els tipus de buidats que contenen és la següent: 

Baptismes     

doc xls pdf mdb htm Total 

1 31 16 2 0 50 
Taula 5 

Defuncions     

doc xls pdf mdb htm Total 

0 33 2 0 0 35 
Taula 6 

Matrimonis     

doc xls pdf mdb htm Total 

0 36 16 0 1 52 
Taula 7 

Notarials i altres     

doc xls pdf mdb htm Total 

2 35 0 1 0 38 
Taula 8 

5.1.2. Els buidats 
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Els fitxers contenen els buidats, que son taules en les que es recopilen les informacions 

essencials extretes de les pàgines dels registres: A continuació es descriuran amb més detall els 

buidats en funció del tema sobre el que tracta el fons documental al que pertanyen. 

5.1.2.1. Baptismes 

En els fitxers que contenen buidats de baptismes hi trobem els noms i cognoms de persones que 

van ser batejades, el sexe, la data del baptisme, en alguns casos el lloc on es va produir el 

baptisme, el capellà i dades sobre familiars. Especialment es recullen els noms del pare i la mare, 

així com els seus cognoms. Hi ha casos en els que també s’hi inclou qui eren els avis tant paterns 

com materns, així com també el padrí o la padrina, i fins i tot pot aparèixer l’ofici al que es 

dedicava alguna de les persones relacionades amb la persona batejada. Així mateix, també 

s’inclou informació de referencia del llibre pàgina o foto d’on s’han tret les dades. 

Els camps que apareixen en els buidats de baptismes es mostren en la següent taula. S’ha de 

tenir en compte que aquests camps no tenen perquè dir-se de la mateixa manera que aquí es 

mostra, en tots els buidats. De fet depenent de l’autor del buidat els camps es diuen d’una 

manera o d’una altra. Aquí es mostra una de les opcions que trobem, o bé un nom que permeti 

facilitar-ne la comprensió.  

Per altra banda, també cal recordar que no en tots els buidats apareixen tots els camps. Per 

aquest motiu, també es mostra en la taula una columna en la que s’indica el nombre d’aparicions 

aproximat de cada camp, és a dir, en quants buidats s’han trobat aproximadament. El número 

podria ser exacte o no, ja que el recompte s’ha hagut de fer manualment, i donada la quantitat 

de buidats i de camps es fàcil que es produeixi algun error. Tot i així, serveix per fer-se una idea 

de quins camps apareixen més i quins menys, que és el que interessa. 

Finalment, també cal aclarir que cada fitxer, sobretot els xls, poden contenir diversos fulls amb 

taules de buidats, per tant el número de buidats és molt superior al número de fitxers total.  

Baptismes   

Camps Num. aparicions aproximat 

n 12 

id 6 

registre 2 

cd 2 

expr1 1 

referencia 1 

fitxa 3 

acta 1 

tipus doc 1 

data doc 1 

llibre 6 

pàgina/foli 50 

pàgina digital 2 

pàgina arxiu 2 

foto 11 

cognoms 4 

cognom1 42 
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cognom2 29 

nom 62 

nom2 5 

nom3 2 

nom4 1 

nom5 1 

nom bateig1 1 

nom bateig2 1 

nom bateig3 1 

àlies 1 

sexe 3 

natural de 17 

codi pob 1 

data baptisme 53 

any 8 

data naixement 16 

any naixement 2 

mes naixement 1 

dia naixement 1 

hora naixement 3 

edat 1 

data mort 5 

batejat a 3 

bessó na 1 

adreça 3 

circumstancia 1 

talla (alçada) 1 

conjuge 2 

pares incògnits 1 

m post nat 1 

nom pare 49 

cognom1 pare 10 

cognom2 pare 6 

pare natural de 6 

data naixement pare 1 

ofici pare 13 

àlies pare 3 

adreça pare 1 

observacions pare 5 

nom mare 49 

cognom1 mare 8 

cognom2 mare 5 

mare natural de 8 

avis paterns 3 

avi patern 7 
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cognom avi patern 1 

avi patern natural de 6 

ofici avi patern 5 

domicili avi patern 3 

avi patern viu o difunt 3 

avia paterna 7 

cognom avia paterna 1 

avia paterna natural de 6 

avia paterna viva o difunta 5 

avis materns 3 

avi matern 7 

cognom avi matern 1 

avi matern natural de 4 

ofici avi matern 3 

avi matern viu o difunt 4 

domicili avi matern 3 

avia materna 7 

cognom avia materna 1 

avia materna natural de 6 

avia materna viva o difunta 5 

padrins Ba 2 

nom padrí 23 

cognom padrí 4 

padrí natural de 9 

ofici padrí 6 

estat padrí (jove, menor etc) 1 

observacions padrí 2 

parentesc padrí 3 

domicili padrí 3 

nom padrina 14 

cognom padrina 4 

padrina natural de 6 

nom marit padrina 2 

cognom marit padrina 2 

observacions padrina 2 

parentesc padrina 3 

estat civil padrina 3 

ofici padrina o marit 1 

ofici adreça padrina 2 

població padrina 1 

llevadora 2 

rector/capellà 5 

parròquia 2 

confirmats o casats 1 

observacions 10 
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camps sense nom 11 

cap carp 1 

llibre 5è de baptismes de st. Celoni 1 

St. Ll o Beg 1 

nom (persona indeterminada) 1 

cognom (persona indeterminada) 1 

lloc (persona indeterminada) 1 

cognom patern(si/no) 1 

p 1 
 Taula 9 

Com es pot observar en la taula, els camps que més es fan servir son la “pàgina/foli” amb 50 

aparicions aproximadament, el “cognom1” amb 42, el “nom” amb 62, que és el que més vegades 

apareix, la “data baptisme” que apareix aproximadament 53 vegades, i finalment, “nom pare” i 

“nom mare” que apareixen 49 vegades cadascun. 

Entre els camps es poden trobar algunes anomalies, que son aquells camps que en algun buidat 

s’expressen d’alguna manera poc habitual. Les anomalies que s’han detectat son les següents: 

 Fer servir els camps “refa” i “referencia” en els que s’inclou informació sobre el llibre i 

la pàgina tota en un únic camp. 

 Fer servir només ”any” en comptes de la data completa del baptisme. 

 Fer servir “any”, “mes”, “dia” i “hora” de naixement en comptes de la “data de 

naixement” en un únic camp. 

 Utilitzar el camp “cognoms” en el que s’inclouen els dos cognoms en comptes de posar-

los per separat. 

 Posar “avis paterns” en un únic camp en el que s’inclou tant el nom de l’avi com el nom 

de l’avia en comptes de fer servir camps separats. 

 Posar “avis materns” en un únic camp en el que s’inclou tant el nom de l’avi com el nom 

de l’avia en comptes de fer servir camps separats. 

 El camp “padrins ba” que no guarda cap informació. 

 Els camps “llibre 5è de baptismes de st. Celoni” i que, segons el cas, explica qui era el 

cònjuge de la persona registrada i en altres casos dona informació de referencia sobre 

el llibre i foli. 

 Els camps “nom” “cognom” i “lloc” relatius a una persona que no s’especifica quina 

relació té amb la persona registrada. 

 Existència de camps sense nom. 
 
5.1.2.2. Matrimonis 

En els fitxers que contenen els buidats sobre matrimonis s’hi troba informació sobre la parella 

de la qual es va registrar el matrimoni. Acostuma a aparèixer la data i lloc del matrimoni, el nom 

i cognoms del nuvi i de la núvia, la procedència dels dos. També pot aparèixer el nom i cognom 

del pare i de la mare tant del nuvi com de la núvia, l’edat dels pares, l’ofici del pare d’ambdós 
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membres de la parella, i també el nom i cognom del testimoni del matrimoni, així com la seva 

professió. En alguns casos poden aparèixer informacions addicionals com ara si els pares estaven 

vius en el moment del matrimoni o on residien, de qui eren veïns, i fins i tot observacions. Com 

també succeeix en el cas dels baptismes també hi ha casos en que hi ha informació de referencia 

sobre el registre, llibre, pàgina, foto. 

Igual que amb el cas dels baptismes, a continuació es mostra una taula amb els camps trobats 

en els buidats de matrimonis, i el número d’aparicions aproximat. 

Matrimonis   

Camps Num. aparicions aproximat 

n 12 

ref arxiu o mic 1 

arxiu 1 

tipus doc 1 

data doc 1 

registre 1 

llibre 5 

pàgina/foli 44 

pàgina digital 2 

foto 8 

data matrimoni 47 

any 16 

mes 5 

dia 5 

lloc matrimoni 22 

parròquia 3 

nom nuvi (complet) 28 

nom nuvi 25 

cognoms nuvi 1 

cognom1 nuvi 32 

cognom2 nuvi 16 

nuvi natural de 16 

estat civil nuvi 9 

edat nuvi 9 

ofici nuvi 11 

data naixement nuvi 1 

descripció nuvi 6 

nom núvia (complet) 28 

nom núvia 25 

cognoms núvia 1 

cognom1 núvia 32 

cognom2 núvia 16 

núvia natural de 18 

estat civil núvia 9 

edat núvia 9 
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data naixement núvia 1 

descripció núvia 6 

pares nuvi 4 

nom pare nuvi (complet) 2 

nom pare nuvi 9 

cognom1 pare nuvi 3 

cognom2 pare nuvi 2 

pare nuvi natural de 6 

ofici pare nuvi 5 

edat pare nuvi 1 

mort pare nuvi 1 

pare nuvi viu o difunt 4 

descripció pare nuvi 3 

nom mare nuvi (complet) 2 

nom mare nuvi 9 

cognom1 mare nuvi 2 

cognom2 mare nuvi 2 

mare nuvi natural de 5 

edat mare nuvi 1 

mort mare nuvi 1 

mare nuvi viva o difunta 4 

descripció mare nuvi 3 

pares nuvi veïns de 3 

pares núvia 4 

nom pare núvia (complet) 2 

nom pare núvia 9 

cognom1 pare núvia 3 

cognom2 pare núvia 2 

pare núvia natural de 5 

ofici pare núvia 8 

edat pare núvia 1 

mort pare núvia 1 

pare núvia viu o difunt 4 

descripció pare núvia 3 

nom mare núvia (complet) 2 

nom mare núvia 9 

cognom1 mare núvia 2 

cognom2 mare núvia 2 

mare núvia natural de 5 

edat mare núvia 1 

mort mare núvia 1 

mare núvia viva o difunta 4 

descripció mare núvia 3 

nom padrí (complet) 2 

Estat 2 
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Vd 2 

cog vd 2 

nom vd 2 

orig vd 2 

39 1 

40 1 

dispensa M. 2 

capítols matrimonials 3 

actuants 1 

descripció 2 

observacions 13 

camps sense nom 15 

cap carp 1 

literal nuvi 1 

literal núvia 1 

Capellà 1 

testimoni1 1 

testimoni2 1 

anotació 2 

nom casa nuvi 2 

nom casa núvia 2 

Varis 2 

Traspaperat 1 

GDS 2 
Taula 10 

Com es pot observar, en els buidats de matrimonis els camps que més es fan servir son 

“pàgina/foli” amb 47 aparicions aproximadament, “data matrimoni” amb 47 aparicions, 

“cognom1 home” amb 32 i “cognom1 dona” amb 32. Finalment, també son bastant utilitzats 

“nom home (complet)” i “nom dona (complet)” amb 28 aparicions aproximades cadascun. 

Com en el cas de baptismes, en els buidats de matrimonis també es poden trobar algunes 

anomalies. Les detectades son les següents: 

 Fer servir el camp “ref arxiu o mic” que inclou diferents tipus de dades de referencia 

com son l’arxiu i el microfilm tot en un mateix camp. 

 Fer servir “any”, “mes”, “dia” en comptes de “data de matrimoni” en un únic camp. 

 Fer servir “nom nuvi (complet)” i “nom núvia (complet)” és a dir posar els noms i 

cognoms junts en un mateix camp en comptes de fer-ho en camps separats. 

 Fer servir “cognoms nuvi” i “cognoms núvia”, és a dir, posar els dos cognoms junts en 

un mateix camp en comptes de fer servir camps separats. 

 Utilitzar els camps “pares nuvi” i “pares núvia” en els que apareixen el pare i la mare del 

nuvi junts en un mateix camp i el pare i la mare de la núvia també junts en un mateix 

camp. Això es fa en alguns casos en comptes de fer servir camps separats pel pare i per 

la mare. 
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 Fer servir els camps “nom pare nuvi (complet)”, “nom mare nuvi (complet)”, “nom pare 

núvia (complet)”, “nom mare núvia (complet)”i i nom padrí (complet) en els que es 

posen el nom i cognom de la persona tot en un mateix camp, en comptes de fer servir 

camps separats pel nom i cadascun dels cognoms. 

 Els camps “estat”, “39”, “40”, “dispensa M”, “traspaperat” i “GDS” que no tenen cap 

mena de contingut. 

 Existència de camps sense nom. 

5.1.2.3. Defuncions 

Els buidats de defuncions hi acostuma a aparèixer el nom i cognoms del difunt, la data en que 

es va produir la defunció, o bé l’enterrament, i els noms del pare i de la mare. També hi pot 

aparèixer l’estat civil del difunt, si era cos o albat (persona morta abans de tenir us de raó) i 

l’edat. Hi ha casos en els que s’hi inclou informació sobre la professió del difunt, el seu alies, la 

casa a la que pertanyia, d’on era natural i on vivia, el motiu de la mort, el lloc de l’enterrament i 

altres dades com l’ofici del pare, i si el pare i la mare eren vius en el moment de la mort de la 

persona. Finalment, en alguns casos també apareix si el difunt tenia testament o no i qui eren 

els marmessors. Com en els casos de baptismes i matrimonis pot aparèixer informació de 

referencia com ara el registre, el llibre/tom, la pàgina/foli, la foto. 

A continuació es mostra la taula amb els camps trobats en els buidats de defuncions i el número 

d’aparicions aproximat. 

Defuncions   

Camps Num. aparicions aproximat 

n 9 

id 2 

tom 6 

llibre 6 

pàgina/foli 60 

pàgina digital 4 

llibre/pàgina 2 

foto 3 

cognom1 60 

cognom2 52 

nom 61 

noms(nom i cognoms tot junt) 2 

àlies 1 

sexe 1 

data defunció 54 

any 1 

data defunció (en 3 columnes sense noms de camps) 4 

data enterrament 4 

data enterrament (en 3 columnes sense noms de camps) 4 

lloc enterrament 2 

lloc defunció 3 

cos/albat 6 
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classe 34 

estat civil 38 

edat 27 

edat mesos 1 

anys 17 

mesos 17 

setmanes 17 

dies 17 

hores 12 

natural de 4 

habitant en 3 

carrer 1 

ofici 6 

causa mort 2 

pare 10 

ofici pare 2 

pare natural de 3 

mare 10 

mare natural de 2 

pares vius o difunts 2 

observacions 7 

testament 3 

casa 1 

camps sense nom 5 

cognom marit 2 

nom cònjuge 1 

cognom1 cònjuge 1 

cognom2 cònjuge 1 

marmessor1 1 

marmessor2 1 

marmessor3 1 
Taula 11 

En els buidats de defuncions els camps que més vegades apareixen son “pàgina/foli” amb 60 

aparicions aproximadament, “cognom1” també amb 60 aparicions, “cognom2” amb 52, “nom” 

amb 61, “data de defunció” 54 aparicions aproximadament i “estat civil” 38 aparicions. 

Igual que passava amb els buidats de baptismes i matrimonis, en el cas de les defuncions també 

s’hi poden trobar anomalies: 

 Posar “llibre/pàgina” en un únic camp tot junt quan el mes habitual és que estiguin 

separats. 

 Fer servir només ”any” en comptes de la data completa de la defunció. 

 Fer servir el camp “noms” en el que apareixen el nom i els cognoms tots junts en un únic 

camp, en comptes d’estar en camps separats. 
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 Posar “data defunció” en tres columnes, una pel dia, una pel mes i una per l’any, però 

sense indicar el nom de cada camp.  

 Posar “data enterrament” en tres columnes, una pel dia, una pel mes i una per l’any, 

però sense indicar el nom de cada camp.  

 Fer servir el camp “pares vius o difunts” en el que s’inclou informació de si estaven vius 

tant el pare com la mare, tot en un mateix camp, a més d’altres informacions com noms 

de poblacions. 

 L’existència de camps sense nom. 

5.1.2.4. Notarials 

En els buidats notarials hi pot aparèixer el nom i cognoms de la persona registrada, l’estat civil, 

d’on és natural i on té el domicili. A més, també s’hi pot incloure la data, la ubicació, les 

propietats de la persona registrada, la data en que va fer el testament, els marmessors, l’ofici, 

els noms dels pares i l’origen d’aquests, així com el seu estat civil. En alguns casos, també s’inclou 

el padrí, el notari i si es tractava d’una parella, hi ha registrat tant el nom de l’home com el de la 

dona. Com en els anteriors casos, també hi acostuma ha haver informació de referencia com 

son l’arxiu, el llibre, lligall, la còpia, la pàgina, la foto. 

A continuació es mostren les taules amb els camps trobats en els buidats notarials i el número 

d’aparicions aproximat de cadascun. En aquest cas hi ha dues taules, ja que s’han observat dos 

tipus de buidats diferents. 

Notarials tipus 1 es correspon amb l’esquema més habitual. Es fa servir en buidats relacionats 

amb operacions com poden ser, vendes, debitoris10, àpoques11, etc, i en altres casos com ara 

testaments. 

Notarials tipus 1   

Camps Num. aparicions aproximat 

num ordre 1 

arxiu 1 

referencia 2 

num registre 4 

document 3 

pàgina/foli 24 

data 20 

any 4 

cognom1 26 

cognom2 3 

nom 26 

edat 1 

natural de 4 

domicili 1 

estat civil 1 

                                                           
10 Debitori: document pel qual es reconeix un deute. 
11 Àpoca: document públic o privat en que el creditor declara haver rebut del deutor la quantitat 
deguda. 
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cònjuge 6 

ubicació 13 

ofici 9 

propietats 1 

condició 1 

data naixement 1 

data defunció 2 

subjecte registrat(junts nom i cognoms) 1 

prefix 1 

sufix 1 

pares(junts pare i mare) 1 

pare(nom i cognoms) 3 

mare(nom i cognoms) 3 

marmessor1 4 

marmessor2 4 

marmessor3 4 

marmessor4 2 

marmessor5 2 

hereus 4 

testimonis 7 

testimoni1 4 

testimoni2 4 

testimoni3 2 

parròquia 6 

acte 7 

subjecte (acte) 7 

objecte 7 

altres intervinents 6 

altra informació 13 

comentari 8 

cap_carp 1 

camps sense nom 4 
Taula 12 

En aquesta primera taula els camps més freqüents son “pàgina/foli” 24 aparicions 

aproximadament, “data” amb 20 aparicions, “cognom1” amb 26 aparicions i “nom” també amb 

20 aparicions. 

Les anomalies detectades en aquesta primera taula son: 

 Fer servir el camp “referencia” que inclou informació tant del llibre com de l’arxiu com 

de la signatura, tot en un mateix camp. 

 Fer servir només ”any” en comptes de la data completa. 

 El camp ”subjecte registrat” que inclou el nom i els dos cognoms en comptes de posar-

los en camps separats. 



26 
 

 Fer servir el camp “pare” i el camp “mare” en els que s’inclou tant el nom com els dos 

cognoms, tot en un mateix camp. 

 El camp “pares” en el que apareixen tant el nom i cognoms del pare com els de la mare, 

en comptes de separar-los per progenitor. 

 Existència de camps sense nom. 

Notarials tipus 2 es correspon amb l’esquema que es fa servir en aquells buidats referents a 

capítols matrimonials.12 

Notarials tipus2   

Camps Num. aparicions aproximat 

n 10 

num protocol 8 

arxiu 8 

lligall 10 

ordre lligall/foli 8 

llibre 2 

foli/pàgina 9 

referencia 4 

còpia 8 

document 2 

imatge 8 

data 16 

dia 7 

mes 7 

any 10 

notari 16 

manual notarial 8 

datació i signatura 8 

nom nuvi 30 

cognom1 nuvi 23 

cognom1 normalitzat nuvi 8 

cognom1 literal nuvi 8 

cognom2 nuvi 8 

estat civil nuvi 18 

ofici nuvi 22 

nuvi natural de 22 

observacions nuvi 4 

pares nuvi(pare i mare) 3 

pare nuvi 19 

estat civil pare nuvi 7 

pare nuvi natural de 7 

                                                           
12 Capítols matrimonials: negoci jurídic accessori del matrimoni, de la celebració del qual depèn la seva 
eficàcia. La seva funció principal és la de permetre als cònjuges el pacte del règim econòmic familiar que 
més s’adapti a les seves necessitats i conveniències. 
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ofici pare nuvi 16 

mare nuvi 19 

estat civil mare nuvi 7 

mare nuvi natural de 7 

nom núvia 30 

cognom1 núvia 23 

cognom1 normalitzat núvia 8 

cognom1 literal núvia 8 

cognom2 núvia 8 

estat civil núvia 20 

cognom anterior marit 8 

núvia natural de 22 

observacions núvia 2 

pares núvia(pare i mare) 3 

pare núvia 19 

estat civil pare núvia 7 

pare núvia natural de 7 

ofici pare núvia 16 

mare núvia 19 

estat civil mare núvia 7 

mare núvia natural de 7 

estat civil(nuvi i núvia) 2 

notes/dades/observacions 25 
Taula 13 

En aquesta segona taula els camps més freqüents son “nom home” amb 30 aparicions 

aproximadament, “cognom1 home” amb 23 aparicions, “nom dona“ 30 aparicions, “cognom1 

dona” 23 aparicions i finalment “notes/dades/observacions” amb 25 aparicions. 

Les anomalies trobades en aquesta segona taula son: 

 Fer servir el camp “referencia” que inclou informació tant de l’arxiu com de la signatura, 

tot en un mateix camp. 

 Fer servir “dia”, “mes” i “any” en comptes de “data” en un únic camp. 

 Utilitzar el camp “datació i signatura” que inclou la data i la signatura en un únic camp. 

 El camp “ordre lligall/foli” que combina l’ordre de lligall i la pàgina en comptes de fer 

servir camps separats. 

 Els camps “pares nuvi” i “pares núvia” que en ambdós casos inclouen tant el nom del 

pare com el de la mare junts. 

 El camp “estat civil” que inclou l’estat civil tant del nuvi com de la núvia en un mateix 

camp.  

5.1.3. Conclusió sobre els buidats 

La conclusió que es pot extreure és que el buidats de cada tipus acostumen a guardar el mateix 

tipus d’informació, encara que no té perquè ser-hi tota en tots ells, i que cada un ho fa a la seva 
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manera. Així, el que en un buidat s’anomena “primer cognom”, en un altre es diu “cognom 1” o 

“cognom patern” i en el cas del lloc de procedència d’una persona, pot aparèixer com “natural 

de”, “lloc de naixement”, “procedència” etc. També es poden trobar anomalies com ara que en 

un buidat el nom i cognoms apareguin en un mateix camp i en canvi en altres buidats apareguin 

els camps “nom”, “cognom1”, “cognom2” separats. Per tant, els buidats son molt heterogenis i 

això el que provoca és una major dificultat en el procés d’ETL que s’ha de portar a terme. 

5.2. Anàlisi de requisits 

En aquest apartat es farà un anàlisi dels requisits que ha de complir el sistema que es 

desenvoluparà durant el projecte. Mitjançant aquests requisits es podrà tenir una idea de quin 

és l’abast del projecte i quines funcionalitats s’han d’implementar. 

5.2.1. Requisits funcionals 

 El sistema compatible amb la gestió d’usuaris de Joomla!. 

 El sistema mostrarà les funcionalitats corresponents depenent del tipus d’usuari del que 

es tracti. Hi haurà tres tipus d’usuari amb diferents privilegis: 

o Usuari convidat: podrà fer consultes filtrades a la base de dades, de les quals 

només obtindrà informació limitada. 

o Usuari registrat: podrà fer consultes de tota la informació que vulgui sense límit. 

o Usuari administrador: podrà fer consultes de tota la informació que vulgui sense 

límits. A més, podrà carregar nous fitxers amb buidats a la base de dades, i fer 

modificacions a camps ja existents. 

 El sistema disposarà d’una base de dades, amb un esquema únic, per emmagatzemar 

les dades dels buidats genealògics. 

 El sistema permetrà emmagatzemar la informació dels buidats genealògics, sempre i 

quan, aquesta es pugui adaptar al tipus i esquema de dades que emmagatzemi la base 

de dades del sistema. 

 El sistema disposarà d’un mòdul que permeti portar a terme un procés ETL a partir de 

fitxers amb buidats generats prèviament. Per portar a terme el procés ETL amb garanties, 

caldrà que els buidats segueixin les plantilles que hi haurà disponibles. 

 El sistema disposarà d’un portal web a través del qual es podran realitzar consultes 

sobre la base de dades. 

 El portal web permetrà a l’usuari administrador seleccionar els fitxers que es vulguin 

carregar de forma individual, a la base de dades, a través del procés ETL. 

 El portal web permetrà a l’usuari administrador validar l’associació entre els camps del 

buidat i els de la base de dades. Aquesta associació serà feta pel sistema de manera 

automàtica durant el procés ETL. 

 El portal web permetrà a l’usuari administrador modificar l’associació entre els camps 

del buidat i els de la base de dades. Aquesta associació serà feta pel sistema de manera 

automàtica, i la seva modificació permetrà a l’administrador escollir l’associació més 

adequada. 
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 El portal web permetrà a l’usuari administrador descartar la càrrega d’un fitxer. 

 El portal web oferirà informació d’ajuda, així com també, facilitarà les plantilles 

recomanades per fer els buidats. 

 El portal web permetrà a l’usuari administrador afegir nous registres individuals a la base 

de dades, i modificar registres ja existents. 

 El portal web permetrà, a l’usuari administrador i a l’usuari registrat, fer consultes de 

tota la informació que vulguin de la base de dades. 

 El portal web permetrà a l’usuari convidat fer consultes a la base de dades. D’aquestes 

consultes només se li mostraran informació molt concreta. 

 El sistema permetrà recuperar els fitxers originals, que contenien els buidats, a partir de 

la informació emmagatzemada a la base de dades. 

5.2.2. Requisits no funcionals 

 Es farà servir el sistema gestor de bases de dades MySQL 

 La web i el sistema per portar a terme el procés ETL es desenvoluparan en HTML, PHP, 

Javascript i CSS i es farà servir un servidor Apache. 

 La web haurà de tenir un disseny que faciliti la usabilitat i la navegació. 

 El portal web estarà dissenyat per fer-se servir des de un ordinador, no s’assegura el seu 

correcte funcionament en altres dispositius. 

 La web d’interacció amb l’usuari estarà disponible en tres llengües: català, castellà i 

francès. 

 El sistema farà els diferents processos (consultes, càrrega de fitxers, etc) de la manera 

més eficient que sigui possible. 

 El sistema tindrà en compte la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) segons la qual 

no es poden emmagatzemar dades d’expedients instruïts amb una anterioritat inferior 

als cent anys. 

5.3. Especificació, disseny i implementació 

5.3.1. Casos d’ús 

5.3.1.1. Diagrama de casos d’ús 
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Imatge 3 

5.3.1.2. Especificació casos d’ús 

 

CAS D’ÚS LOGIN 

Descripció 

L’usuari fa login al sistema. 

Actors 

Usuari convidat. 

Precondició 

L’usuari ha d’estar registrat en el sistema. 

Flux principal 

1. L’actor selecciona l’opció iniciar sessió. 

2. El sistema mostra una pàgina formulari per introduir el nom d’usuari i la contrasenya. 

3. L’actor introdueix el seu usuari i contrasenya. 

4. L’actor selecciona acceptar 

5. El sistema comprova les credencials de l’actor i si son correctes inicia sessió. 
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6. El sistema mostra la pàgina principal del sistema amb les funcionalitats de l’usuari 

disponibles 

Flux alternatiu: usuari o contrasenya no vàlids(després del punt 5). 

7. El sistema mostra la pàgina principal sense haver iniciat sessió i per tant les 

funcionalitats de l’usuari convidat son les úniques disponibles. 

 

CAS D’ÚS REALITZAR CONSULTA 

Descripció 

L’usuari realitza una consulta sobre les dades emmagatzemades a la base de dades, a través de 

la web d’interacció amb l’usuari. Depenent del tipus d’usuari, es mostrarà un resultat complet o 

bé un resultat filtrat. L’usuari convidat únicament pot obtenir resultats filtrats, mentre que els 

usuaris registrats i l’administrador poden obtenir resultats complets. 

Actors 

Usuari convidat, usuari registrat, usuari administrador. 

Precondició 

No hi ha precondició. 

Flux principal: consulta per nom i cognoms. 

1. L’actor selecciona l’opció cercar del menú principal. 

2. El sistema mostra una pàgina amb un formulari per introduir els paràmetres que es faran 

servir en la cerca. 

3. L’actor introdueix els paràmetres de cerca nom i cognoms. 

4. L’actor selecciona el botó d’inici de la cerca. 

5. El sistema realitza la cerca a la base de dades. 

6. El sistema mostra una llista amb tots els resultats de la cerca realitzada. Aquests seran 

esdeveniments on aparegui el nom i cognoms indicats i informació relativa a 

l’esdeveniment. Per als usuaris registrats i administrador també mostrarà l’opció de més 

informació. 

Flux alternatiu: consulta per lloc (després del punt 2) 

7. L’actor introdueix el paràmetre de cerca lloc. 

8. L’actor selecciona el botó d’inici de la cerca. 

9. El sistema realitza la cerca a la base de dades. 

10. El sistema mostra una llista amb tots els resultats de la cerca realitzada. Aquests seran 

noms i cognoms de persones que hagin participat en esdeveniments, que s’hagin 

produït al lloc especificat i informació del tipus d’esdeveniment de que es tracta. Per als 

usuaris registrats i administrador també mostrarà l’opció de més informació. 
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Flux alternatiu: consulta per esdeveniment i data (després del punt 2) 

11. L’actor introdueix els paràmetres de cerca esdeveniment i data. 

12. L’actor selecciona el botó d’inici de la cerca. 

13. El sistema realitza la cerca a la base de dades. 

14. El sistema mostra una llista amb tots els resultats de la cerca realitzada. Aquests seran 

els noms i cognoms de persones que van participar en esdeveniments del tipus 

especificat i en la data indicada, a més d’informació sobre l’esdeveniment en qüestió. 

Per als usuaris registrats i administrador també mostrarà l’opció de més informació. 

Flux alternatiu: més informació (després del punt 6, 10, 14)(només usuaris registrats o 

administrador). 

15. L’actor selecciona l’opció de més informació. 

16. El sistema mostra els registres amb tota la informació disponible i diferents opcions de 

filtratge (lloc, data i esdeveniment per al resultat de la consulta feta per nom i cognom, 

cognom, data i esdeveniment per al resultat de la consulta feta a partir del lloc, i cognom, 

lloc i data per al resultat de la consulta feta per esdeveniment i data). Per a l’usuari 

administrador també ofereix l’opció de modificar cadascun dels registres. 

Flux alternatiu: filtrar resultats (després del punt 16) 

17. L’actor selecciona una de les opcions de filtratge disponibles. 

18. El sistema mostra un desplegable amb els possibles valors de la opció seleccionada i 

camps per introduir el període pel qual es vol filtrar en cas de voler filtrar per dates. 

19. L’actor selecciona un dels valors disponibles o bé introdueix un període i accepta. 

20. Els sistema fa el filtratge. 

21. El sistema mostra els registres resultants de la cerca amb tota la informació disponible i 

diferents opcions de filtratge (seran les mateixes que en el punt 16 exceptuant aquella 

que ja s’ha fet servir). Per a l’usuari administrador també ofereix l’opció de modificar 

cadascun dels registres. 

Flux alternatiu: començar una nova cerca (després dels punts 6, 10, 14, 16, 21). 

22. L’actor selecciona l’opció de cerca al menú principal. 

23. El sistema mostra la pàgina amb el formulari per introduir els paràmetres que es faran 

servir en la nova cerca. 

Flux alternatiu: sortir de cercar (després dels punts 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 21 i 23). 

24. L’actor selecciona qualsevol opció disponible, al menú principal, diferent de la de cercar. 

25. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

 

CAS D’ÚS CONSULTAR INFORMACIÓ D’AJUDA 

Descripció 
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L’usuari consulta la pàgina d’ajuda sobre el sistema. 

Actors 

Usuari convidat, usuari registrat, usuari administrador. 

Precondició 

No hi ha precondició. 

Flux principal 

8. L’actor selecciona l’opció ajuda del menú principal. 

9. El sistema mostra una pàgina amb un text amb la informació d’ajuda. 

Flux alternatiu: sortir d’ajuda(després del punt 2). 

10. L’actor selecciona qualsevol opció disponible, al menú principal, diferent de la d’ajuda. 

11. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

 

CAS D’ÚS DESCARREGAR PLANTILLA 

Descripció 

L’usuari descarrega la plantilla Excel per crear un nou buidat. 

Actors 

Usuari registrat, usuari administrador. 

Precondició 

L’usuari ha d’estar registrat en el sistema 

L’usuari ha d’estar autenticat en el sistema 

Flux principal 

1. L’actor selecciona l’opció crear buidat del menú principal. 

2. El sistema mostra una pàgina, en la que ofereix l’opció de descarregar les plantilles per 

crear els buidats. Per a l’usuari administrador, també ofereix l’opció de carregar un 

buidat. 

3. L’actor selecciona la plantilla desitjada. 

4. La plantilla es descarrega. 

Flux alternatiu: error en la descàrrega (després del punt 3). 

5. El sistema mostra el missatge “no trobat”. 

Flux alternatiu: sortir de crear buidat(després dels punts 2, i 4). 

6. L’actor selecciona qualsevol opció disponible, al menú principal, diferent de la de crear 

buidat. 
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7. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

 

CAS D’ÚS CARREGAR NOU BUIDAT 

Descripció 

L’usuari carrega un nou buidat a la base de dades del sistema. 

Actors 

Usuari administrador. 

Precondició 

L’usuari ha d’estar registrat en el sistema. 

L’usuari ha d’estar autenticat en el sistema. 

L’usuari ha de ser de tipus administrador. 

Flux principal 

1. L’actor selecciona l’opció crear buidat del menú principal. 

2. El sistema mostra una pàgina, en la que ofereix l’opció de descarregar les plantilles per 

crear els buidats. Per a l’usuari administrador, també ofereix la opció de carregar un 

buidat. 

3. L’actor prem el botó d’examinar. 

4. El sistema obre un explorador de fitxers per seleccionar l’arxiu amb el buidat. 

5. L’actor busca i selecciona el fitxer amb el buidat. 

6. L’actor selecciona l’opció obrir. 

7. El sistema mostra el nom del fitxer seleccionat. 

8. L’actor marca l’acceptació de les condicions d’ús. 

9. L’actor selecciona l’opció d’enviar. 

10. El sistema mostra els diferents fulls que ha trobat en el fitxer. 

11. L’actor selecciona els fulls del fitxer que contenen els buidats a carregar. 

12. L’actor selecciona acceptar. 

13. El sistema mostra un formulari en el qual s’han d’introduir dades sobre l’autor del buidat 

i sobre el mateix buidat, entre ells el període al que pertany el buidat i el tipus d’aquest. 

14. L’actor introdueix les dades. 

15. L’actor selecciona l’opció d’acceptar. 

16. El sistema mostra la llista dels camps del buidat. Per cada camp, mostra un desplegable 

en el que hi ha seleccionat el camp, de la base de dades del sistema, que de forma 

automàtica el sistema associa a aquell camp concret del buidat. 
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17. L’actor accepta l’associació mostrada pel sistema. 

18. El sistema incorpora les dades a la base de dades. 

19. El sistema mostra una pàgina amb el missatge que les dades s’han carregat 

correctament, si només hi havia un full, o mostra el punt 13 si hi ha més fulls a carregar. 

Flux alternatiu: cancel·lar la selecció del buidat (després del punt 4 i 5). 

20. L’actor selecciona cancel·lar en l’explorador de fitxers. 

21. El sistema mostra la pàgina inicial, en la que ofereix l’opció de descarregar les plantilles 

per crear els buidats. Per a l’usuari administrador, també ofereix la opció de carregar un 

buidat. 

Flux alternatiu: modificar associació de camps (després del punt 16). 

22. L’actor obre un desplegable corresponent a un camp. 

23. L’actor selecciona un valor qualsevol del desplegable. 

24. L’actor accepta la nova associació de camps. 

25. El sistema incorpora les dades a la base de dades. 

26. El sistema mostra una pàgina amb el missatge que les dades s’han carregat 

correctament, si només hi havia un full, o mostra el punt 13 si hi ha més fulls a carregar. 

Flux alternatiu: cancel·lació de la càrrega del buidat mitjançant el botó per cancel·lar(després 

dels punts: 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24). 

27. L’actor selecciona l’ opció cancel·lar. 

28. El sistema cancel·la el procés de càrrega i mostra la pàgina inicial, en la que ofereix 

l’opció de descarregar les plantilles per crear els buidats. Per a l’usuari administrador, 

també ofereix la opció de carregar un buidat 

Flux alternatiu: sortir de crear buidat(després dels punts 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 ,21, 

22, 23, 24 i 26). 

29. L’actor selecciona qualsevol opció disponible, al menú principal, diferent de la de crear 

buidat. 

30. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

 

CAS D’ÚS RECUPERAR BUIDAT ORIGINAL 

Descripció 

L’usuari es descarrega un fitxer en format Excel, que es correspon amb un dels buidats 

emmagatzemats a la base de dades. 

Actors 

Usuari administrador. 

Precondició 
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L’usuari ha d’estar registrat en el sistema. 

L’usuari ha d’estar autenticat en el sistema. 

L’usuari ha de ser de tipus administrador. 

Flux principal 

1. L’actor selecciona l’opció de descarregar buidats del menú principal. 

2. El sistema mostra una pàgina amb un desplegable amb la llista dels fitxers de buidats 

disponibles. 

3. L’actor selecciona el buidat a descarregar. 

4. L’actor selecciona la opció d’obtenir. 

5. El sistema recupera el fitxer i mostra un botó per descarregar quan ja està preparat per 

descarregar. 

6. L’actor selecciona l’opció de descarregar. 

7. El fitxer es descarrega 

Flux alternatiu: error en la descàrrega (després del punt 3). 

8. El sistema mostra el missatge “fitxer no disponible”. 

Flux alternatiu: sortir de recuperar buidat original (després dels punts 2,3,4, 5 i 7). 

9. L’actor selecciona qualsevol opció disponible, al menú principal, diferent de la de 

descarregar buidats. 

10. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

 

CAS D’ÚS CREAR REGISTRE 

Descripció 

L’usuari crea un nou registre per incorporar a la base de dades. 

Actors 

Usuari administrador. 

Precondició 

L’usuari ha d’estar registrat en el sistema. 

L’usuari ha d’estar autenticat en el sistema. 

L’usuari ha de ser de tipus administrador. 

Flux principal 

1. L’actor selecciona l’opció de crear registre del menú principal. 



37 
 

2. El sistema mostra un desplegable amb les diferents opcions de tipus d’esdeveniment 

per seleccionar: baptisme, matrimoni, defunció, notarial i notarial capítols matrimonials. 

3. L’actor selecciona un dels cinc tipus d’esdeveniments. 

4. L’actor selecciona acceptar. 

5. El sistema mostra un formulari per introduir diverses dades sobre l’autor del buidat i el 

mateix buidat, entre ells el període al que pertanyen les dades. 

6. L’actor introdueix les dades. 

7. L’actor selecciona la opció acceptar. 

8. El sistema mostra un formulari amb tots els camps que s’han d’omplir per al tipus 

d’esdeveniment seleccionat. 

9. L’actor omple els camps del formulari. 

10. L’actor selecciona acceptar. 

11. El sistema incorpora el nou registre a la base de dades. 

12. El sistema mostra una pàgina amb el missatge que les dades s’han carregat 

correctament. 

Flux alternatiu: camp obligatori sense omplir (després del punt 6, 17 i 24). 

13. El sistema mostra el missatge d’error de que s’han d’omplir els camps obligatoris. 

14. L’actor accepta el missatge d’error. 

15. El sistema mostra el formulari amb tots els camps que s’han d’omplir per al tipus 

d’esdeveniment seleccionat. 

16. L’actor omple els camps del formulari. 

17. L’actor selecciona acceptar. 

18. El sistema incorpora el nou registre a la base de dades. 

19. El sistema mostra una pàgina amb el missatge que les dades s’han carregat 

correctament. 

Flux alternatiu: camp amb valor incorrecte (després del punt 7,17 i 24) 

20. El sistema mostra el missatge d’error en el que indica que hi ha un camp amb un valor 

no vàlid. 

21. L’actor accepta el missatge d’error. 

22. El sistema mostra el formulari amb tots els camps que s’han d’omplir per al tipus 

d’esdeveniment seleccionat. 

23. L’actor omple els camps del formulari. 

24. L’actor selecciona acceptar. 

25. El sistema incorpora el nou registre a la base de dades. 
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26. El sistema mostra una pàgina amb el missatge que les dades s’han carregat 

correctament. 

Flux alternatiu: cancel·lar la creació d’un registre mitjançant el botó per cancel·lar (després dels 

punts 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 i 24). 

27. L’actor selecciona l’opció cancel·lar. 

28. El sistema cancel·la el procés de càrrega i mostra la pàgina amb el desplegable amb les 

diferents opcions de tipus d’esdeveniment per seleccionar: baptisme, matrimoni, 

defunció, notarial i notarial capítols matrimonials. 

Flux alternatiu: sortir de crear registre (després dels punts 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15,16, 19, 22, 23 i 

26). 

29. L’actor selecciona qualsevol opció disponible, al menú principal, diferent de la de crear 

registre. 

30. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

 

CAS D’ÚS MODIFICAR REGISTRE 

Descripció 

L’usuari modifica el valor d’un número qualsevol de camps d’un registre. 

Actors 

Usuari administrador. 

Precondició 

L’usuari ha d’estar registrat en el sistema. 

L’usuari ha d’estar autenticat en el sistema. 

L’usuari ha de ser de tipus administrador. 

Flux principal (després dels punts 16 i 21 del cas d’ús realitzar consulta) 

1. L’actor selecciona l’opció de modificar un registre determinat. 

2. El sistema mostra un formulari amb tots els camps del registre. 

3. L’actor omple els camps del formulari o modifica el valor de qualsevol camp que ja tingui 

valor. 

4. L’actor selecciona acceptar. 

5. El sistema incorpora el nou registre a la base de dades. 

6. El sistema mostra la pàgina amb el resultat de la consulta. (punt 16 o 21 del cas d’ús 

realitzar consulta). 

Flux alternatiu: camp amb valor incorrecte (després del punt 4 i 11) 
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7. El sistema mostra el missatge d’error en el que indica que hi ha un camp amb un valor 

no vàlid 

8. L’actor accepta el missatge d’error. 

9. El sistema mostra el formulari amb les dades tal i com l’ha deixat l’actor. 

10. L’actor omple els camps del formulari o modifica el valor de qualsevol camp que ja tingui 

valor. 

11. L’actor selecciona acceptar. 

12. El sistema incorpora el nou registre a la base de dades. 

13. El sistema mostra la pàgina amb el resultat de la consulta. (punt 16 o 21 del cas d’ús 

realitzar consulta). 

Flux alternatiu: cancel·lar la modificació del registre mitjançant el botó per cancel·lar (després 

dels punts 2,3,4,9,10 i 11). 

14. L’actor selecciona l’opció cancel·lar. 

15. El sistema cancel·la el procés de càrrega i mostra la pàgina amb el resultat de la consulta. 

(punt 16 o 21 del cas d’ús realitzar consulta). 

Flux alternatiu: sortir de modificar registre (després dels punts 2, 3, 9 i 10). 

16. L’actor selecciona qualsevol opció del menú principal. 

17. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

 

CAS D’ÚS MODIFICAR PERMISOS USUARI 

Descripció 

L’Administrador modifica els permisos d’algun dels usuaris registrats. 

Actors 

Usuari administrador. 

Precondició 

L’usuari ha d’estar registrat en el sistema. 

L’usuari ha d’estar autenticat en el sistema. 

L’usuari ha de ser de tipus administrador. 

Flux principal 

1. L’actor selecciona l’opció d’usuaris. 

2. El sistema mostra una pàgina amb els diferents tipus d’usuaris i els permisos que tenen 

habilitats. 

3. L’actor modifica els permisos. 
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4. L’actor selecciona el botó acceptar. 

5. El sistema mostra una pàgina, on indica que els permisos han estat modificats. 

Flux alternatiu: cancel·lar la modificació dels permisos mitjançant el botó per cancel·lar (després 

del punt 3). 

6. L’actor selecciona l’opció cancel·lar. 

7. El sistema cancel·la les modificacions i mostra la pàgina amb els diferents tipus d’usuaris 

i els permisos que tenen habilitats. 

Flux alternatiu: sortir d’ usuaris (després dels punts 2, 3, 5 i 7). 

8. L’actor selecciona qualsevol opció disponible, al menú principal, diferent de la d’ usuaris. 

9. El sistema mostra la pàgina corresponent a l’opció seleccionada. 

5.3.2. Base de dades 

5.3.2.1. Camps necessaris per baptismes 

A continuació es mostren el camps, trobats en els buidats, que s’ha decidit que s’han d’incloure 

en l’esquema de la base de dades, per tal, de poder emmagatzemar tota la informació dels 

buidats de baptismes. Els camps es mostren classificats pels diferents temes o persones a les 

que fan referencia. Així per exemple tenim un possible tema que és la informació de referencia 

dels buidats de baptismes. Sobre la informació de referencia d’un buidat de baptismes, interessa 

tenir els camps N, Llibre/registre, Pàgina/foli, etc. Un altre tema que trobem, en els buidats de 

baptismes, és la Mare. Sobre la Mare els camps, que s’ha decidit que son importants son el Nom, 

Cognom1, Cognom2, etc.  

A més dels camps que s’han trobat en els buidats de baptismes, en l’esquema també s’han afegit 

camps d’observacions, per tal de poder complementar qualsevol informació, i en alguns casos 

camps que, tot i no haver-se trobat, s’ha cregut necessari afegir-los. 

Els camps que es considera que han de formar part de l’esquema de la base de dades, relacionats 

amb els buidats de baptismes, agrupats per temes son els següents: 

Informació de referencia: Pàgina, Foli, Foto, Capsa carpeta, Arxiu, Lligall, Llibre, Tom, Còpia, 

Microfilm, Acta, CD, Observacions. 

Protagonista: Nom, Cognom1, Cognom2, Àlies, Sexe, Natural de, Data de naixement, Adreça, 

Observacions. 

Dades Baptisme: Data, Lloc, Parròquia, Codi població, Observacions. 

Pare: Nom, Cognom1, Cognom2, Àlies, Ofici, Natural de, Adreça, Observacions. 

Mare: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Observacions. 

Avi patern: Nom, Cognom1, Cognom2, Ofici, Natural de, Adreça, Viu o difunt, Observacions. 

Àvia paterna: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Viva o difunta, Observacions. 

Avi matern: Nom, Cognom1, Cognom2, Ofici, Natural de, Adreça, Viu o difunt, Observacions. 

Àvia Materna: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Viva o difunta, Observacions. 
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Padrí: Nom, Cognom1, Cognom2, Ofici, Natural de, adreça, Parentesc, Estat civil, Observacions. 

Padrina: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Adreça, Parentesc, Estat civil, Observacions. 

Altres persones: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Ofici, Rol, Parentesc, Observacions. 

Camps addicionals del sistema: Username últim modificador, email últim modificador, data 

última modificació, Nom buidat, Nom buidador, Cognom1 buidador, Cognom2 buidador, email 

buidador, data buidat, Uploader (usuari que ha carregat el buidat), email uploader, Date upload 

(data en la que s’ha carregat el buidat), Nom fitxer, Tipus fitxer. 

5.3.2.2. Camps descartats de baptismes 

Del total de camps que s’han trobat en els buidats de baptismes se n’han descartat els següents: 

N: el camp es descarta perquè no conté informació necessària. Aquest camp emmagatzema el 

número d’ordre (posició) en el buidat. 

Id: el camp es descarta perquè conté informació indeterminada que a més no es considera 

necessària. 

Expr1: el camp es descarta perquè conté informació indeterminada que a més no es considera 

necessària. 

Referencia: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Conté informació 

de referencia sobre el llibre i la pàgina tota junta. Aquesta informació s’emmagatzemarà en 

“Observacions”. 

Registre: el camp es descarta perquè en alguns casos conté informació indeterminada, que a 

més no es considera necessària, i en altres conté informació sobre el llibre la pàgina i alteres 

informacions totes en un mateix camp. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp 

“Observacions”. 

Fitxa: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp 

“Observacions”. 

Tipus de document: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

al camp “Observacions”. 

Data del document: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

al camp “Observacions”. 

Pàgina digital: el camp es descarta perquè no conté informació necessària. El que es necessita 

és mantenir emmagatzemada la pàgina del llibre original. 

Pàgina arxiu: el camp es descarta perquè és equivalent a “Pàgina del llibre”. 

Cognoms: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Conté els dos 

cognoms junts al mateix camp. Aquesta informació s’emmagatzemarà en camps separats. 

Nom2: es descarta. Tots els noms s’emmagatzemaran al camp “Nom”. 

Nom3: el camp es descarta. Tots els noms s’emmagatzemaran al camp “Nom”. 

Nom4: el camp es descarta. Tots els noms s’emmagatzemaran al camp “Nom”. 

Nom5: el camp es descarta. Tots els noms s’emmagatzemaran al camp “Nom”. 
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Nom bateig1: és equivalent al camp “Nom”. 

Nom bateig2: és equivalent a “Nom2,”per tant rebrà el mateix tractament. 

Nom bateig3: és equivalent a “Nom3,”per tant rebrà el mateix tractament. 

Any: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Aquesta informació 

quedarà inclosa dins el camp “data del baptisme”. 

any naixement: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Aquesta 

informació quedarà inclosa dins del camp “Data de naixement”. 

Data de mort: el camp es descarta. Aquesta informació s’emmagatzemarà al camp 

“Observacions”. 

Mes naixement: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Aquesta 

informació quedarà inclosa dins del camp “Data de naixement”. 

Dia naixement: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Aquesta 

informació quedarà inclosa dins del camp “Data de naixement”. 

Hora naixement: el camp es descarta. Aquesta informació s’emmagatzemarà al camp 

“Observacions”. 

Bessó na: el camp es descarta. Aquesta informació s’emmagatzemarà al camp “Observacions”. 

Circumstancia: el camp es descarta. Aquesta informació s’emmagatzemarà al camp 

“Observacions”. 

Cònjuge: el camp es descarta. Aquesta informació s’emmagatzemarà al camp “Observacions”o 

bé en els camps relatius a altres persones. 

Talla (alçada): el camp es descarta. Aquesta informació s’emmagatzemarà al camp 

“Observacions”. 

Pares incògnits: el camp es descarta. Aquest camp indica si els pares de la persona son coneguts 

o no. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp “Observacions”. 

M post nat: en quest camp s’indica si la persona va morir després de néixer o no. La informació 

d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp “Observacions”. 

Data naixement pare: el camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al 

camp “Observacions”. 

Avis paterns: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Fa servir un 

únic camp per guardar el nom de l’avi i l’àvia paterns. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Avis materns: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. Fa servir un 

únic camp per guardar el nom de l’avi i l’àvia materns. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Padrins Ba: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que no té 

cap informació. 
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Estat: aquest camp es descarta. Aquest camp indica si el padrí és jove, menor, etc. Aquesta 

informació es pot emmagatzemar al camp “Observacions” 

Població padrina: aquest camp es descarta. Aquesta informació s’emmagatzemarà al camp 

“Natural de” relatiu a la padrina. 

Primer cognom és patern?: Aquest camp es descarta. Aquest camp indica si el primer cognom 

de la padrina es correspon amb el del seu pare o amb el del seu marit. Aquesta informació 

s’emmagatzemarà al camp “observacions” 

Marit padrina: Aquest camp es descarta. Aquest camp indica el nom del marit de la padrina. 

Aquesta informació s’emmagatzemarà als camps “Altres persones”. 

Llevadora: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en els 

camps relatius a altres persones. 

Rector/capellà: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en 

els camps relatius a altres persones. 

Llibre 5è de baptismes de st. Celoni: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies 

detectades. Inclou informació redactada sobre el cònjuge i també informació de referència com 

ara el llibre on s’ha trobat. Tal i com es presenta la informació, s’haurà de tractar com un cas 

d’observacions.  

St. Ll o Beg: aquest camp es fa servir per indicar un lloc entre dos possibles, St. Llorenç o Beguda. 

És una informació que s’inclourà en els camps relatius a llocs com poden ser “Natural de” o “Lloc 

del baptisme”. 

Camps sense nom: és una de les anomalies detectades. S’inclouen camps molt diversos, que 

poden formar part dels camps inclosos en l’esquema proposat i en altres casos dels descartats. 

P: el camp es descarta perquè conté informació indeterminada que a més no es considera 

necessària. 

5.3.2.3. Camps necessaris per matrimonis 

Els camps que es considera que han de formar part de l’esquema de la base de dades, relacionats 

amb els buidats de matrimonis, agrupats per temes son els següents: 

Informació de referencia: Pàgina, Foli, Foto, Capsa carpeta, Arxiu, Lligall, Llibre, Tom, Còpia, 

Microfilm, Acta, CD, Observacions. 

Nuvi: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Data de naixement, Edat, Ofici, Estat civil, Nom 

casa, Observacions. 

Núvia: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Data de naixement, Edat, Estat civil, Nom casa, 

Observacions. 

Dades matrimoni: Data, Lloc, Parròquia, Data capítols matrimonials, Observacions. 

Pare nuvi: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Edat, Ofici, Viu o difunt, Observacions. 

Mare nuvi: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Edat, Viva o difunta, Observacions. 

Pare núvia: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Edat, Ofici, Viu o difunt, Observacions. 
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Mare núvia: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Edat, Viva o difunta, Observacions. 

Testimoni: Nom, Cognom1, Cognom2, Parentesc, Observacions. 

Altres persones: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Ofici, Rol, Parentesc, Observacions. 

Camps addicionals del sistema: Username últim modificador, email últim modificador, data 

última modificació, Nom buidat, Nom buidador, Cognom1 buidador, Cognom2 buidador, email 

buidador, data buidat, Uploader (usuari que ha carregat el buidat), email uploader, Date upload 

(data en la que s’ha carregat el buidat), Nom fitxer, Tipus fitxer. 

5.3.2.4. Camps descartats de matrimonis 

Del total de camps que s’han trobat en els buidats de matrimonis se n’han descartat els 

següents: 

N: el camp es descarta perquè no conté informació necessària. Aquest camp emmagatzema el 

número d’ordre (posició) en el buidat. 

Ref arxiu o mic: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que inclou 

diferents tipus d’informació de referència com ara l’arxiu o el microfilm, tot agrupat. Aquestes 

informacions s’emmagatzemaran en camps separats. 

Registre: el camp es descarta perquè conté informació indeterminada, que a més no es 

considera necessària. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp “Observacions”. 

Tipus de document: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

al camp “Observacions”. 

Data del document: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

al camp “Observacions”. 

Pàgina digital: el camp es descarta perquè no conté una informació necessària. El que es 

necessita és mantenir emmagatzemada la pàgina del llibre original. 

Any: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data de matrimoni”. 

Mes: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data de matrimoni”, per tant es descarta. 

Dia: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data de matrimoni”, per tant es descarta. 

Nom nuvi (complet): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Cognoms nuvi: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que inclou els 

dos cognoms en un mateix camp. Aquestes informacions s’emmagatzemaran en camps separats. 

Descripció nuvi: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà en 

“Observacions”. 
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Nom núvia (complet): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Cognoms núvia: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que inclou 

els dos cognoms en un mateix camp. Aquestes informacions s’emmagatzemaran en camps 

separats. 

Descripció núvia: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà en 

“Observacions”. 

Pares nuvi: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que inclou tant 

el nom del pare com el nom de la mare. Les informacions d’aquests camps s’emmagatzemaran 

en camps separats. 

Nom pare nuvi (complet): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja 

que inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Mort pare nuvi: el camp es descarta. La informació d’aquest camp, que indica si el pare es mort 

o no, s’inclourà en el camp pare “viu o difunt”. 

Descripció pare nuvi: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

en “Observacions”. 

Nom mare nuvi (complet): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja 

que inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Mort mare nuvi: el camp es descarta. La informació d’aquest camp, que indica si la mare es 

morta o no, s’inclourà en el camp mare “viva o difunta”. 

Descripció mare nuvi: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

en “Observacions”. 

Pares nuvi veïns de: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

en “Observacions”. 

Pares núvia: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que inclou tant 

el nom del pare com el nom de la mare. Les informacions d’aquests camps s’emmagatzemaran 

en camps separats. 

Nom pare núvia (complet): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja 

que inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Mort pare núvia: el camp es descarta. La informació d’aquest camp, que indica si el pare es mort 

o no, s’inclourà en el camp pare “viu o difunt”. 

Descripció pare núvia: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp 

s’emmagatzemarà en “Observacions”. 

Nom mare núvia (complet): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja 

que inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 
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Mort mare núvia: el camp es descarta. La informació d’aquest camp, que indica si la mare es 

morta o no, s’inclourà en el camp mare “viva o difunta”. 

Descripció mare núvia: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp 

s’emmagatzemarà en “Observacions”. 

Nom padrí (complet): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. A més en el cas de matrimonis és 

necessari emmagatzemar els testimonis i no pas el padrí. Aquesta informació es substituirà pel 

nom i cognoms dels testimonis. 

Estat: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que no conté 

informació. 

Vd: aquest camp es descarta. Indica de quines núpcies es vídua la persona. La informació 

d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp “Observacions” corresponent a altres persones. 

cog vd: aquest camp es descarta. Indica el cognom de la persona de la que va quedar vídua la 

persona registrada. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp “Cognom1” 

corresponent a altres persones. 

nom vd: aquest camp es descarta. Indica el nom de la persona de la que va quedar vídua la 

persona registrada. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp “Nom” 

corresponent a altres persones. 

orig vd: aquest camp es descarta. Indica l’origen de la persona de la que va quedar vídua la 

persona registrada. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà al camp “Natural de” 

corresponent a altres persones. 

39: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que no conté 

informació. 

40: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que no conté 

informació. 

Dispensa M: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que no 

conté informació. 

Capítols matrimonials: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant la data com el nom del notari dels capítols matrimonials. Aquesta informació 

s’emmagatzemarà de forma separada en els camps “Data_capítols_matrimonials” i el nom del 

notari en el corresponent camp d’ Altres Persones. 

Actuants: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp, que indica dades dels nuvis 

mitjançant una descripció, s’emmagatzemarà en “Observacions”. 

Descripció: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà en 

“Observacions”. 

Camps sense nom: és una de les anomalies detectades. S’inclouen camps molt diversos, que 

poden formar part dels camps inclosos en l’esquema proposat i en altres casos dels descartats. 

Literal nuvi: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp, que és el cognom sense 

normalitzar del nuvi, serà el contingut del camp “Cognom1”. 
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Literal núvia: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp, que és el cognom sense 

normalitzar de la núvia, serà el contingut del camp “Cognom1”. 

Capellà: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en els camps 

relatius a altres persones. 

Anotació: aquest camp és equivalent al camp pàgina digital, per tant rebrà el mateix tractament. 

Varis: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà en 

“Observacions”. 

Traspaperat: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que no 

conté informació. 

GDS: aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que no conté 

informació. 

5.3.2.5. Camps necessaris per defuncions 

Els camps que es considera que han de formar part de l’esquema de la base de dades, relacionats 

amb els buidats de defuncions, agrupats per temes son els següents: 

Informació de referencia: Pàgina, Foli, Foto, Capsa carpeta, Arxiu, Lligall, Llibre, Tom, Còpia, 

Microfilm, Acta, CD, Observacions. 

Protagonista: Nom, Cognom1, Cognom2, Àlies, Sexe, Natural de, Lloc residencia, Edat, Estat civil, 

Ofici, Adreça, Nom casa, Observacions. 

Dades defunció: Data (defunció), Data enterrament, Lloc (defunció), Lloc enterrament, Cos albat, 

Causa mort, Testament, Observacions. 

Pare: Nom, Cognom1, Cognom2, Ofici, Natural de, Viu o difunt, Observacions. 

Mare: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Viva o difunta, Observacions. 

Cònjuge: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Observacions. 

Altres Persones: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Ofici, Rol, Parentesc, Observacions. 

Camps addicionals del sistema: Username últim modificador, email últim modificador, data 

última modificació, Nom buidat, Nom buidador, Cognom1 buidador, Cognom2 buidador, email 

buidador, data buidat, Uploader (usuari que ha carregat el buidat), email uploader, Date upload 

(data en la que s’ha carregat el buidat), Nom fitxer, Tipus fitxer. 

5.3.2.6. Camps descartats de defuncions 

Del total de camps que s’han trobat en els buidats de defuncions se n’han descartat els següents: 

N: el camp es descarta perquè no conté informació necessària. Aquest camp emmagatzema el 

número d’ordre (posició) en el buidat. 

Id: és equivalent a “N”, que indica l’ordre, per tant rebrà el mateix tractament 

Pàgina digital: el camp es descarta perquè no conté una informació necessària. El que es 

necessita és mantenir emmagatzemada la pàgina del llibre original. 



48 
 

Llibre/pàgina: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que inclou en 

un sol camp tant el llibre com la pàgina. Aquestes informacions s’emmagatzemaran en camps 

separats. 

Noms(nom i cognoms tot junt): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, 

ja que inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Any: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data de defunció”. 

Data defunció (en 3 columnes sense noms de camps): el camp es descarta perquè és una de les 

anomalies detectades. La informació d’aquest camp estarà inclosa a la “Data de defunció”. 

Data enterrament (en 3 columnes sense noms de camps): el camp es descarta perquè és una 

de les anomalies detectades. La informació d’aquest camp estarà inclosa a la “Data de 

l’enterrament”. 

Classe: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp es podrà obtenir a partir de l’edat. 

Anys: aquest camp es descarta, ja que és equivalent a “Edat”. La informació d’aquest camp 

s’emmagatzemarà en el camp “Edat”. 

Mesos: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp indica l’edat en mesos. Només 

cal emmagatzemar l’edat en anys. 

Setmanes: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp indica l’edat en setmanes. 

Només cal emmagatzemar l’edat en anys. 

Dies: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp indica l’edat en dies. Només cal 

emmagatzemar l’edat en anys. 

Hores: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp indica l’edat en hores. Només cal 

emmagatzemar l’edat en anys. 

Carrer: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà a “Adreça” 

Pares vius o difunts: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. S’inclou 

informació de si estaven amb vida tant el pare com la mare a més d’altres informacions com 

noms de poblacions. Aquestes informacions s’emmagatzemaran en Observacions. 

Camps sense nom: és una de les anomalies detectades. S’inclouen camps molt diversos, que 

poden formar part dels camps inclosos en l’esquema proposat i en altres casos dels descartats. 

Marmessor: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en els 

camps relatius a altres persones. 

5.3.2.7. Camps necessaris per notarials i altres 

Els camps que es considera que han de formar part de l’esquema de la base de dades, relacionats 

amb els buidats notarials, agrupats per temes son els següents: 

Notarials tipus1: 

Informació de referencia: Pàgina, Foli, Foto, Capsa carpeta, Arxiu, Lligall, Llibre, Tom, Còpia, 

Microfilm, Acta, CD, Observacions. 
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Protagonista: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Data naixement, Edat, Estat civil, Ofici, 

Adreça, Observacions. 

Dades acte: Data, Lloc, Tipus acte, Objecte implicat, Signatura, Parròquia, Tipus de document, 

Observacions. 

Pare: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Observacions. 

Mare: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Observacions. 

Cònjuge: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Observacions. 

Altres persones: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Ofici, Rol, Parentesc, Observacions. 

Camps addicionals del sistema: Username últim modificador, email últim modificador, data 

última modificació, Nom buidat, Nom buidador, Cognom1 buidador, Cognom2 buidador, email 

buidador, data buidat, Uploader (usuari que ha carregat el buidat), email uploader, Date upload 

(data en la que s’ha carregat el buidat), Nom fitxer, Tipus fitxer. 

Notarials tipus2: 

Informació de referencia: Pàgina, Foli, Foto, Capsa carpeta, Arxiu, Lligall, Llibre, Tom, Còpia, 

Microfilm, Acta, CD, Observacions. 

Nuvi: Nom, Cognom1, Cognom2, natural de, Ofici, Estat civil, Observacions. 

Núvia: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Estat civil, Observacions. 

Dades acte: Data, Lloc, Num protocol, Signatura, Manual notarial, Tipus de document, 

Observacions. 

Pare nuvi: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Ofici, Estat civil, Observacions. 

Mare nuvi: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Estat civil, Observacions. 

Pare núvia: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Ofici, Estat civil, Observacions. 

Mare núvia: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Estat civil, Observacions. 

Altres persones: Nom, Cognom1, Cognom2, Natural de, Ofici, Rol, Parentesc, Observacions. 

Camps addicionals del sistema: Username últim modificador, email últim modificador, data 

última modificació, Nom buidat, Nom buidador, Cognom1 buidador, Cognom2 buidador, email 

buidador, data buidat, Uploader (usuari que ha carregat el buidat), email uploader, Date upload 

(data en la que s’ha carregat el buidat), Nom fitxer, Tipus fitxer. 

5.3.2.8. Camps descartats notarials i altres 

Del total de camps que s’han trobat en els buidats notarials se n’han descartat els següents: 

Notarials tipus1: 

N: el camp es descarta perquè no conté informació necessària. Aquest camp emmagatzema el 

número d’ordre (posició) en el buidat. 

Referencia: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. S’inclou informació 

sobre el llibre l’arxiu i la signatura. Aquestes informacions s’emmagatzemaran en camps 

separats. 
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Num de registre: el camp es descarta perquè en alguns casos conté informació indeterminada, 

que a més no es considera necessària, i en altres conté informació sobre el llibre la pàgina i 

alteres informacions totes en un mateix camp. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

al camp “Observacions”. 

Any: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data”. 

Subjecte registrat(junts nom i cognoms): el camp es descarta perquè és una de les anomalies 

detectades, ja que inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes 

informacions s’emmagatzemaran en camps separats. 

Prefix: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp, que indica el prefix honorífic, 

s’emmagatzemarà en “Observacions”. 

Sufix: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp, que indica si es tracta del major o 

el menor quan dues persones tenen el mateix nom, s’emmagatzemarà en “Observacions”. 

pares(junts pare i mare): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant el nom del pare com el nom de la mare. Les informacions d’aquests camps 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

pare(nom i cognoms): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

mare(nom i cognoms): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant el nom com els cognoms tot sota un mateix camp. Aquestes informacions 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

marmessor: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en els 

camps relatius a altres persones. 

Hereus: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en els camps 

relatius a altres persones. 

Testimonis: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en els 

camps relatius a altres persones. 

Testimoni: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en els 

camps relatius a altres persones. 

Subjecte (acte): aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ emmagatzemarà en 

els camps relatius a altres persones. 

Altra informació: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà en 

“Observacions”. 

Comentari: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà en 

“Observacions”. 

Camps sense nom: és una de les anomalies detectades. S’inclouen camps molt diversos, que 

poden formar part dels camps inclosos en l’esquema proposat i en altres casos dels descartats. 

Notarials tipus2: 
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N: el camp es descarta perquè no conté informació necessària. Aquest camp emmagatzema el 

número d’ordre (posició) en el buidat. 

Ordre lligall/foli: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp, que es correspon amb 

el número de pàgina, s’emmagatzemarà en el camp “Pàgina/foli”. 

Referencia: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. S’inclou informació 

sobre l’arxiu i la signatura. Aquestes informacions s’emmagatzemaran en camps separats. 

Dia: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data”. 

Mes: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data”. 

Any: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. La informació d’aquest 

camp estarà inclosa a la “Data”. 

Datació i signatura: el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. S’inclou 

informació sobre la data i la signatura. Aquestes informacions s’emmagatzemaran en camps 

separats. 

Cognom1 normalitzat nuvi: aquest camp es descarta. S’emmagatzemarà el cognom literal al 

camp “cognom1”. 

Cognom1 literal nuvi: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’emmagatzemarà 

al camp “cognom1”. 

Pares nuvi(pare i mare): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja que 

inclou tant el nom del pare com el nom de la mare. Les informacions d’aquests camps 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Cognom1 normalitzat núvia: aquest camp es descarta. S’emmagatzemarà el cognom literal al 

camp “Cognom1”. 

Cognom1 literal núvia: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp 

s’emmagatzemarà al camp “Cognom1”. 

Cognom anterior marit: aquest camp es descarta. La informació d’aquest camp s’ 

emmagatzemarà en el camp “Cognom1” relatiu a altres persones. 

Pares núvia(pare i mare): el camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades, ja 

que inclou tant el nom del pare com el nom de la mare. Les informacions d’aquests camps 

s’emmagatzemaran en camps separats. 

Estat civil(nuvi i núvia): aquest camp es descarta perquè és una de les anomalies detectades. 

Inclou informació tant sobre el nuvi com sobre la núvia. La informació d’aquest camp 

s’emmagatzemarà en camps separats. 

5.3.2.9. Permisos d’usuaris 

Donat que el sistema implementa diferents tipus d’usuaris que poden accedir només a aquelles 

funcionalitats que els hi son permeses, cal emmagatzemar quins son els permisos o privilegis de 

que disposa cada conjunt d’usuaris. En aquest cas s’ha optat per afegir a la mateixa base de 

dades una taula que guardi aquesta informació. 
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Els camps que s’ha considerat necessari que guardi la base de dades referents als permisos 

d’usuaris son els següents: 

Tipus usuari: és l’identificador del tipus d’usuaris als quals s’apliquen els permisos 

(administrador, registrat i convidat son els tres tipus disponibles). 

Consultes filtrades: és el permís per realitzar consultes filtrades, que no mostren tota la 

informació disponible 

Consultes completes: és el permís per realitzar consultes completes, aquelles que mostren tota 

la informació disponible. 

Informació ajuda: és el permís de consultar la informació d’ajuda. 

Descarregar plantilles: és el permís de descarregar les plantilles per crear buidats. 

Carregar nou buidat: és el permís de carregar un buidat a la base de dades mitjançant el procés 

ETL. 

Descarregar buidats: és el permís de descarregar buidats emmagatzemats a la base de dades. 

Crear registres: és el permís de crear registres un a un directament en el sistema 

Modificar registres: és el permís de modificar registres que estan emmagatzemats a la base de 

dades. 

Modificar_usuaris: és el permís de modificar els privilegis (permisos) dels usuaris. 

5.3.2.10. Model conceptual 

A partir dels camps que es considera que son importants mantenir a la base de dades, s’ha 

generat el següent model conceptual . Aquest diagrama modela la informació que s’ha 

d’emmagatzemar a la base de dades. Inclou tant les taules per emmagatzemar la informació 

extreta dels buidats, com les taules necessàries per emmagatzemar la informació que necessita 

el sistema. Entre les taules que emmagatzemen informació que necessita el sistema està la taula 

permisos_usuaris, amb els diferents permisos d’usuari, o la taula buidat, que a més 

d’emmagatzemar el nom dels buidats, també té camps per guardar els noms dels buidadors de 

cada buidat, el període al qual pertanyen els buidats, o l’usuari que ha carregat cada buidat a la 

base de dades. 
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Imatge 4 
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5.3.2.11. Implementació de la base de dades 

A partir del model conceptual anterior s’ha pogut generar la base de dades en la que 

s’emmagatzemarà tota la informació. Com s’ha comentat en l’apartat corresponent als requisits 

no funcionals del sistema s’ha decidit fer servir el sistema gestor de base de dades MySQL. 

A continuació es mostra l’script en llenguatge SQL amb el qual es genera la base de dades 

modelada en l’anterior diagrama: 

CREATE TABLE persona 

( 

Id INT(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

Cognom1 VARCHAR(100), 

Cognom2 VARCHAR(100), 

Alies VARCHAR(100), 

Sexe BOOL, 

Natural_de VARCHAR(100), 

Lloc_residencia VARCHAR(100), 

Edat INT(100), 

Estat_civil VARCHAR(100), 

Ofici VARCHAR(100), 

Adreça VARCHAR(100), 

Adreça_ofici VARCHAR(100), 

Nom_casa VARCHAR(100), 

Data_naixement DATE, 

Viu_o_difunt BOOL,  

Observacions TEXT, 

PRIMARY KEY(Id) 

); 

CREATE TABLE relacio 

( 

Id_protagonista INT(100) NOT NULL, 

Id_persona INT(100) NOT NULL, 

Parentesc_protagonista VARCHAR(100) NOT NULL, 

Parentesc_persona VARCHAR(100) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(Id_protagonista,Id_persona), 

FOREIGN KEY (Id_protagonista) REFERENCES persona(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT, 

FOREIGN KEY (Id_persona) REFERENCES persona(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT 
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); 

 

CREATE TABLE fitxer 

( 

Id INT(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Nom_fitxer VARCHAR(100) NOT NULL, 

Tipus_fitxer VARCHAR(100) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(Id) 

); 

CREATE TABLE buidat 

( 

Id INT(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Nom_buidat  VARCHAR(100) NOT NULL, 

Nom_buidador VARCHAR(100) NOT NULL, 

Cognom1_buidador VARCHAR(100) NOT NULL, 

Cognom2_buidador VARCHAR(100), 

email_buidador VARCHAR(100) NOT NULL, 

Data_buidat DATE, 

Inici_periode_declarat DATE, 

Fi_periode_declarat DATE, 

Uploader VARCHAR(100) NOT NULL, 

email_uploader VARCHAR(100) NOT NULL, 

Date_upload DATE, 

Id_fitxer INT(100), 

PRIMARY KEY(Id), 

FOREIGN KEY (Id_fitxer) REFERENCES fitxer(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT 

); 

CREATE TABLE registre 

( 

Id INT(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Pagina VARCHAR(100), 

Foli VARCHAR(100), 

Foto VARCHAR(100), 

Capsa_carpeta VARCHAR(100), 

Arxiu VARCHAR(100), 

Lligall VARCHAR(100), 
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Llibre VARCHAR(100), 

Tom VARCHAR(100), 

Copia VARCHAR(100), 

Microfilm VARCHAR(100), 

Acta VARCHAR(100), 

CD VARCHAR(100), 

Username_ultim_modificador VARCHAR(100), 

email_ultim_modificador VARCHAR(100), 

Data_ultima_modificacio DATE, 

Observacions VARCHAR(100), 

Id_buidat INT(100), 

PRIMARY KEY(Id), 

FOREIGN KEY (Id_buidat) REFERENCES buidat(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT 

); 

CREATE TABLE esdeveniment 

( 

Id INT(100) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

Tipus VARCHAR(100), 

Lloc VARCHAR(100), 

Data DATE, 

Observacions TEXT, 

Id_registre INT(100) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(Id), 

FOREIGN KEY (Id_registre) REFERENCES registre(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT 

); 

CREATE TABLE participant 

( 

Id_persona INT(100) NOT NULL, 

Id_esdeveniment INT(100) NOT NULL, 

Rol VARCHAR(100), 

PRIMARY KEY(Id_persona,Id_esdeveniment), 

FOREIGN KEY (Id_persona) REFERENCES persona(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT, 

FOREIGN KEY (Id_esdeveniment) REFERENCES esdeveniment(Id) ON UPDATE CASCADE ON 

DELETE RESTRICT 

); 
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CREATE TABLE baptisme 

( 

Id INT(100) NOT NULL, 

Parroquia VARCHAR(100), 

Codi_poblacio VARCHAR(100), 

PRIMARY KEY(Id), 

FOREIGN KEY (Id) REFERENCES esdeveniment(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT 

); 

CREATE TABLE matrimoni 

( 

Id INT(100) NOT NULL, 

Parroquia VARCHAR(100), 

Data_capitols_matrimonials DATE, 

PRIMARY KEY(Id), 

FOREIGN KEY (Id) REFERENCES esdeveniment(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT 

); 

CREATE TABLE defuncio 

( 

Id INT(100) NOT NULL, 

Data_enterrament VARCHAR(100), 

Lloc_enterrament VARCHAR(100), 

Cos_albat BOOL, 

Causa_mort VARCHAR(100), 

Testament BOOL, 

PRIMARY KEY(Id), 

FOREIGN KEY (Id) REFERENCES esdeveniment(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT 

); 

CREATE TABLE notarial 

( 

Id INT(100) NOT NULL, 

Tipus_acte VARCHAR(100), 

Parroquia VARCHAR(100), 

Signatura VARCHAR(100), 

Objecte_implicat VARCHAR(100), 

Tipus_document VARCHAR(100), 

Num_protocol INT(100), 

Manual_notarial VARCHAR(100), 
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PRIMARY KEY(Id), 

FOREIGN KEY (Id) REFERENCES esdeveniment(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT 

); 

 

CREATE TABLE registrat 

( 

Id_persona INT(100) NOT NULL, 

Id_registre INT(100) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(Id_persona,Id_registre), 

FOREIGN KEY (Id_persona) REFERENCES persona(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT, 

FOREIGN KEY (Id_registre) REFERENCES registre(Id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 

RESTRICT 

); 

CREATE TABLE permisos_usuaris 

( 

Tipus_usuari VARCHAR(100) NOT NULL, 

Consultes_filtrades BOOL, 

Consultes_completes BOOL, 

Informacio_ajuda BOOL, 

Descarregar_plantilles BOOL, 

Carregar_nou_buidat BOOL, 

Descarregar_buidats BOOL, 

Crear_registres BOOL, 

Modificar_registres BOOL, 

Modificar_usuaris BOOL, 

PRIMARY KEY(Tipus_usuari) 

); 

INSERT INTO permisos_usuaris  

(Tipus_usuari,Consultes_filtrades,Consultes_completes,Informacio_ajuda,Descarr

egar_plantilles,Carregar_nou_buidat,Descarregar_buidats,Crear_registres,Modifi

car_registres,Modificar_usuaris) 

VALUES 

('administrador',1,1,1,1,1,1,1,1,1); 

 

INSERT INTO permisos_usuaris  

(Tipus_usuari,Consultes_filtrades,Consultes_completes,Informacio_ajuda,Descarr

egar_plantilles,Carregar_nou_buidat,Descarregar_buidats,Crear_registres,Modifi

car_registres,Modificar_usuaris) 
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VALUES 

('registrat',1,1,1,1,0,0,0,0,0); 

INSERT INTO permisos_usuaris 

(Tipus_usuari,Consultes_filtrades,Consultes_completes,Informacio_ajuda,Descarr

egar_plantilles,Carregar_nou_buidat,Descarregar_buidats,Crear_registres,Modifi

car_registres,Modificar_usuaris) 

VALUES 

('convidat',1,0,1,0,0,0,0,0,0); 

La base de dades resultant és la que es mostra en el següent diagrama: 
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Imatge 5 
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5.3.3. Arquitectura 

Per tal de poder funcionar el sistema requereix de diferents components a més de la base de 

dades. Concretament l’arquitectura desenvolupada és la següent: 

 

 

Imatge 6 

Controller: és l’encarregat de controlar tot el procés ETL mitjançant el qual es fa l’extracció de 

les dades dels buidats per carregar-les a la base de dades. A més, també és el que rep les ordres 

de l’usuari de fer les cerques a la base de dades, de modificar un registre existent, de descarregar 

un fitxer de la base de dades i crear un nou registre Per tant, és el component que inicia els 

diferents processos i que després en mostra el resultat. També és el que controla les interaccions 

entre els diferents components que intervenen en cadascun dels processos i a més mostra a 

l’usuari tota aquella informació que li calgui saber. 

Extractor: aquest mòdul és el que s’encarrega d’extreure les dades del buidat que hagi 

especificat l’usuari. Prèviament a l’extracció fa una associació entre els camps del buidat i els de 

la base de dades perquè l’usuari pugui verificar si l’associació automàtica és correcta o no. En 

cas que l’usuari hagi indicat una associació alternativa l’”Extractor” farà servir aquesta associació 

alternativa en el procés d’extracció. Una vegada feta l’extracció emmagatzema les dades en un 

fitxer temporal. 
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Assembler: és el component encarregat de processar les dades extretes del buidat. Una vegada 

l’”Extractor” finalitza l’extracció de les dades avisa al “Controller” que ja ha fet la seva feina. En 

aquest moment, el “Controller” indica a l’”Assembler” que comenci la següent etapa del procés, 

que consisteix en processar les dades emmagatzemades en un fitxer temporal. Llavors 

l’”Assembler” extreu les dades del fitxer temporal i les processa. 

Aquest processament depèn molt del camp del buidat que s’estigui tractant. S’inclou per 

exemple separar camps que en el buidat apareixen junts i que en la base de dades s’han 

d’emmagatzemar per separat, també el procés invers, és a dir, ajuntar diferents camps en un de 

sol, donar el format correcte a les dates, treure espais en blanc que siguin sobrants, eliminar 

files del buidat que no tinguin cap informació, adaptar els valors booleans als valors que espera 

la base de dades, comprovar que els camps numèrics siguin numèrics, etc. Una vegada 

processades les dades, les emmagatzema en un altre fitxer temporal. 

Loader: aquest mòdul és el que s’encarrega de carregar les dades processades a la base de dades. 

Quan l’”Assembler” acaba d’emmagatzemar les dades processades, en un fitxer temporal, avisa 

al “Controller” que ja ha acabat la seva feina, i llavors el “Controller” avisa al “Loader” que ja pot 

portar a terme l’última etapa del procés ETL, és a dir, guardar les dades a la base de dades. En 

aquest moment el “Loader” extreu les dades del fitxer temporal i les emmagatzema a la base de 

dades. Addicionalment el “Loader” també és l’encarregat d’obtenir i modificar les dades de la 

base de dades en els processos de consulta i modificació, així com de carregar els nous registres 

generats directament mitjançant el sistema i de generar els fitxers en el procés de descàrrega 

de buidats emmagatzemats. Per tant s’encarrega de qualsevol procés que requereixi interactuar 

amb la base de dades. 

Buidat excel: és el fitxer que conté les dades i que es vol carregar a la base de dades. 

Fitxer Tmp1: en aquest fitxer l’”Extractor” emmagatzema les dades extretes del buidat, amb els 

noms de camp ja confirmats per l’usuari, és a dir, després de fer l’associació automàtica i que 

l’usuari hagi fet els canvis que consideri oportuns. En aquest, fitxer les dades encara no han estat 

processades. 

Fitxer Tmp2: en aquest fitxer l’”Assembler” emmagatzema les dades no només amb els noms 

de camp correctes, confirmats per l’usuari, sinó també amb les dades ja processades. Per tant, 

el fitxer conté les dades a punt per poder-les introduir a la base de dades. 

5.3.4. Implementació 

La implementació del sistema s’ha fet mitjançant el llenguatge PHP, HTML, una mica de 

Javascript i CSS. Inicialment s’ha intentat desenvolupar seguint el paradigma d’orientació a 

objectes, però donades les particularitats dels sistemes web finalment s’ha optat per una mena 

d’híbrid que combina la programació orientada a objectes, per aquells processos més interns en 

els que no hi ha interacció amb l’usuari, i en canvi una programació menys estructurada i per 

tant més flexible en les etapes que requereixen interacció amb l’usuari. D’aquesta manera ha 

estat menys complexa la navegació entre les diferents pàgines PHP i la incorporació de 

formularis per poder demanar a l’usuari aquelles dades que siguin necessàries. 

Per aquest motiu en els següents apartats s’explicarà el funcionament del sistema d’una manera 

més detallada. 

5.3.4.1. Directoris 
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El sistema disposa de diferents directoris amb el codi font i altres recursos per al seu 

funcionament. Els directoris que contenen el codi font del sistema son els següents: 

Genealogia: és el directori que conté tot el sistema, en ell s’hi troben la resta de directoris i els 

scripts que implementen la web, per tant, el front-end del sistema. A més també inclou el 

fitxer .css que permet dotar d’estils a la web. Els fitxers que conté son els següents: 

Index.php, login.php, cerca.php, resultat.php, modificarRegistre.php, crearBuidat.php, 

ETLProcess.php, descarregarBuidat.php, descarrega.php, crearRegistre.php, nouRegistre.php, 

usuaris.php, modificarPermisos.php, ajuda.php, setPage.php, estils.css i error.php. 

Components: és el directori que conté alguns dels elements que es mostren a la web, com ara 

els menús, el header i també conté scripts auxiliars que implementen classes per obtenir els 

missatges curts, el text que ha d’aparèixer en els botons, i els noms dels fitxers de text que 

contenen el text que s’ha de mostrar a la web en funció de l’idioma. Els fitxers que conté son els 

següents: 

Boto.php, footer.php, header.php, LanguageMenu:php, menu.php, missatges.php, 

filesNames.php. 

DBClasses: és el directori que conté els scripts que implementen classes que es fan servir per 

estructurar la informació que s’ha d’inserir a la base de dades. Els fitxers que conté son els 

següents: 

Buidat.php, esdeveniment.php, fitxer.php, participant.php, persona.php, registrat.php, 

registre.php, relacio.php. 

EtlComponents: és el directori que conté els scripts que implementen els controladors principals 

del sistema. També inclou un script auxiliar que conté estructures de dades que representen les 

plantilles per crear buidats, i un script auxiliar per traduir noms de camps de la base de dades. 

Els fitxers que conté son els següents: 

Assembler.php, controller.php, extractor.php, loader.php, template.php, 

DBFieldsTranslator.php. 

Files: aquest directori conté els fitxers que no son scripts, com ara les diferents plantilles per 

crear buidats, i fitxers de text amb els paràgrafs que s’han de mostrar en les diferents pàgines 

de la web. Els fitxers que conté son: 

ajudaCat.txt, ajudaEsp.txt, ajudarFr.txt, condicionsUsCat.txt, condicionsUsEsp.txt, 

condicionsUsFr.txt, explicacioCrearRegistreCat.txt, explicacioCrearRegistreEsp.txt, 

explicacioCrearRegistreFr.txt, explicacioDadesBuidatCat.txt, explicacioDadesBuidatEsp.txt, 

explicacioDadesBuidatFr.txt, explicacioDescarregaBuidatsCat.txt, 

explicacioDescarregaBuidatsEsp.txt, explicacioDescarregaBuidatsFr.txt, 

explicacioFormatFitxersCat.txt, explicacioFormatFitxersEsp.txt, explicacioFormatFitxersFr.txt, 

explicacioModificarPermisosCat.txt, explicacioModificarPermisosEsp.txt, 

explicacioModificarPermisosFr.txt, explicacioPlantillesCat.txt, explicacioPlantillesEsp.txt i 

explicacioPlantillesFr.txt. 

FilesToDownload: aquest és el directori on el sistema situa els fitxers Excel que genera quan un 

usuari vol descarregar-se un buidat de la base de dades. Des d’aquest directori es produeix la 

descàrrega cap a l’usuari. 
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Libraries: aquest directori conté una de les llibreries que es fan servir en el sistema. 

Concretament conté la llibreria PHPExcel 1.7.9. 

Temp: és el directori on el sistema crea els fitxers temporals que utilitza per portar a terme el 

procés ETL. 

UploadedFiles: aquest directori és el destí dels fitxers amb buidats, que envia l’usuari al sistema, 

per fer-ne l’extracció de les dades. El sistema llegeix el fitxer situat en aquest directori per 

processar-lo. 

5.3.4.2. Scripts PHP 

El sistema consta dels següents scripts PHP classificats segons quina funció tenen: 

Scripts que implementen la web: aquests scripts son els que implementen la part visible de la 

web i a través dels quals l’usuari pot navegar. 

Index.php: implementa la pàgina de portada, la primera que s’obre quan s’accedeix al sistema. 

Conté el codi per fer el login a Joomla! amb les credencials introduïdes mitjançant el formulari 

HTML de la pàgina de login. A més també conté codi per eliminar fitxers generats i 

emmagatzemats al directori FilesToDownload. 

login.php: implementa la pàgina amb el formulari per introduir el nom d’usuari i contrasenya 

per fer login al sistema. 

cerca.php: implementa la pàgina que es mostra quan al menú principal es selecciona l’opció de 

cerca. Aquest script permet començar una consulta a la base de dades mitjançant un formulari 

HTML per introduir els paràmetres de la cerca. 

resultat.php: implementa la pàgina en la que es mostren els resultats de les consultes a la base 

de dades. 

modificarRegistre.php: implementa la pàgina que es mostra quan es selecciona l’opció de 

modificar un registre, des dels resultats d’una consulta. Aquest script comença el procés per 

mostrar el contingut del registre a través d’un formulari HTML que permet modificar-lo. 

crearBuidat.php: implementa la pàgina que es mostra quan al menú principal es selecciona 

l’opció de crear buidat. Aquest script conté el formulari HTML que permet obrir un explorador 

d’arxius per seleccionar el buidat que es vol enviar al sistema. 

ETLProcess.php: implementa la pàgina que mostra els formularis que van apareixent al llarg del 

procés de càrrega d’un buidat a la base de dades. 

descarregarBuidat.php: implementa la pàgina que es mostra quan es selecciona l’opció 

descarregar buidats del menú principal. Aquest script conté el formulari HTML que permet 

escollir el fitxer amb buidats que es vol descarregar. 

descarrega.php: implementa la pàgina que es mostra quan el sistema ha acabat de generar el 

fitxer amb buidats i està disponible per la seva descàrrega. Aquest script conté el formulari HTML 

per descarregar el fitxer amb buidats. 

crearRegistre.php: implementa la pàgina que es mostra quan es selecciona l’opció de crear 

registre al menú principal. Aquest script conté el formulari HTML per escollir el tipus de registre 

que es vol crear. 
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nouRegistre.php: implementa la pàgina que mostra els formularis que van apareixent al llarg 

del procés de creació d’un registre per carregar-lo a la base de dades. 

usuaris.php: implementa la pàgina que es mostra quan es selecciona l’opció d’usuaris al menú 

principal. Aquest script conté el formulari que permet modificar els permisos dels usuaris 

mostrats en una taula. 

modificarPermisos.php: implementa la pàgina que es mostra quan s’han modificat els permisos 

dels usuaris. 

ajuda.php: implementa la pàgina que es mostra quan es selecciona l’opció ajuda al menú 

principal. Aquest script carrega el text d’ajuda que s’ha de mostrar a l’usuari. 

error.php: implementa la pàgina que es mostra quan es produeix algun error. 

estils.css: és el fitxer que s’utilitza per donar estils a totes les pàgines de la web. 

Scripts que implementen els controladors: cada script implementa un dels controladors 

necessaris en el procés ETL i alguns a més intervenen en altres processos. Son els que 

implementen l’arquitectura del sistema. 

assembler.php: implementa l’”Assembler” (apartat 5.3.3 Arquitectura). 

controller.php: implementa el “Controller”. (apartat 5.3.3 Arquitectura) 

extractor.php: implementa l’”Extractor”. (apartat 5.3.3 Arquitectura) 

loader.php: implementa el “Loader”. (apartat 5.3.3 Arquitectura) 

Scripts auxiliars: aquests scripts implementen funcionalitats que es fan servir en altres scripts. 

setPage.php: aquest és un script amb funcions auxiliars, que fan servir els scripts anteriors. 

Aquestes funcions permeten obtenir quin és l’idioma en que s’han de mostrar les pàgines i quins 

son els permisos que té l’usuari al qual se li mostren les pàgines. 

template.php: implementa una classe que permet obtenir la llista de camps de les que contenen 

les plantilles per crear buidats. També proporciona els camps especials (apartat 5.4 Camps 

especials) per cada tipus de buidat, i una estructura auxiliar que es fa servir en el loader per tal 

d’estructurar les dades que llegeix del fitxer temporal, abans de la seva inserció en la base de 

dades. Tant els camps especials com l’estructura auxiliar son diferents depenent del tipus de 

buida. 

DBFieldsTranslator.php: implementa un traductor dels noms de camps de les taules de la base 

de dades, per les tres llengües disponibles en el sistema. 

boto.php: implementa una classe que permet obtenir el text, en les tres llengües disponibles al 

sistema, que s’ha de mostrar en els botons que van apareixent en les diferents pàgines de la 

web. 

missatges.php: implementa una classe que permet obtenir els missatges curts que apareixen en 

les diferents pàgines. Un exemple son les paraules usuari i contrasenya al costat de les capses 

de text per introduir el nom d’usuari i la contrasenya en la pàgina de login. 

filesNames.php: implementa una classe que permet obtenir els noms dels fitxers que contenen 

els paràgrafs, en els diferents idiomes disponibles, que es mostren en les diferents pàgines. 
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Scripts utilitzats per estructurar les dades seguint el model de la base de dades: cada script 

implementa una classe que es correspon amb una de les taules de la base de dades. El “Loader”, 

a mesura que llegeix les dades del fitxer temporal, va creant instancies de les classes que 

implementen aquests scripts i que després s’encarregaran d’inserir la informació que contenen 

a la base de dades. 

buidat.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula buidat de la base de 

dades. 

esdeveniment.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula 

esdeveniment de la base de dades. A més implementa les subclasses d’esdeveniment: Baptisme, 

Matrimoni, Defunció i Notarial. 

fitxer.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula fitxer de la base de 

dades. 

participant.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula participant de 

la base de dades. 

persona.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula persona de la base 

de dades. 

registrat.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula registrat de la base 

de dades. 

registre.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula registre de la base 

de dades. 

relacio.php: implementa una classe amb els mateixos camps que té la taula relació de la base 

de dades. 

scripts amb components: implementen components inclosos en les pàgines que es mostren als 

usuaris: 

header.php: implementa la capçalera de les pàgines on es mostra el nom de l’usuari en cas 

d’haver iniciat sessió, així com els formularis amb els botons d’inici de sessió i de tancar la sessió. 

És aquest formulari del “header” el que permet accedir a la pàgina de login. 

languageMenu.php: implementa el menú que permet canviar l’idioma de la pàgina. 

menu.php: implementa el menú principal, que permet accedir a les diferents pàgines de la web. 

5.3.4.3. Llibreries emprades 

A més dels components ja mencionats també ha estat necessari fer servir algunes llibreries ja 

implementades per tal d’aprofitar-ne les funcionalitats. 

Bàsicament s’han fet servir dos llibreries, una per tal de tractar els fitxers Excel i csv des del 

llenguatge PHP i l’altra per poder fer el sistema compatible amb Joomla!. 

Llibreria PHPExcel 

La llibreria PHPExcel proporciona un conjunt de classes pel llenguatge de programació PHP que 

permeten escriure i llegir de diferents formats de full de càlcul com son Excel .xls, Excel 2007 

(OfficeOpenXML) .xlsx, CSV, Libre/OpenOffice Calc .ods, etc. 
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En aquest cas PHPExcel es fa servir per tal d’obtenir la llista de fulls d’un fitxer Excel donat: 

$this->inputFileName=$inputFileName; 

/** Idntifica de quin tipus és el fitxer $inputFileName **/ 

$this->inputFileType = PHPExcel_IOFactory::identify($this->inputFileName); 

/** Crea un nou Reader del tipus que ha estat identificat*/ 

$this->objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($this->inputFileType); 

$sheets = $this->objReader->listWorksheetNames($inputFileName);   

unset($this->objReader); 

Una vegada extret la llista de fulls s’obtenen un a un, a mesura que avança el processament: 

$this->objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($this->inputFileType); 

$this->objReader->setReadDataOnly(true); 

/** S'indica al Reader quin és la workSheet que volem carregar**/ 

$this->objReader->setLoadSheetsOnly($sheetName);  

/** Carrega $inputFileName a un objecte PHPExcel**/ 

$objPHPExcel = $this->objReader->load($this->inputFileName); 

Quan ja s’ha carregat el contingut d’un full el que es fa és passar-lo a csv per tal d’eliminar tot 

allò que no cal i quedar-se només amb el contingut de les cel·les. 

$excelWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'CSV'); 

$excelWriter->save($this->auxFile);//auxFile és el nom del fitxer csv destí 

Un altre us que es fa de la llibreria PHPExcel és per obtenir el format correcte dels camps que 

contenen dates en els buidats, ja que, Excel representa les dates com un número enter 

seqüencial, de manera que per obtenir la data en un format habitual de data com és AAAA-MM-

DD cal fer servir la següent funció: 

$date = PHPExcel_Style_NumberFormat::toFormattedString($date, 'YYYY-MM-DD'); 

Finalment l’últim ús que es fa de la llibreria PHPExcel és per crear els fitxers Excel quan l’usuari 

demana descarregar un fitxer amb buidats: 

$objPHPExcel = new PHPExcel(); 

... 

Es comencen a crear els fulls un a un 

$objPHPExcel->createSheet($currentSheet);/*$currentSheet és l’index enter que 

indica numero de full*/ 

... 

$objPHPExcel->setActiveSheetIndex($currentSheet); 

$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle($sheetName); 

... 

/*S’omple el full actual amb un bucle a mesura que s’obtenen les dades*/ 
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$objPHPExcel->getActiveSheet()->fromArray($data,'',"A".$row);/*guarda l’array 

$data al full actiu a partir de la columna i fila A.$row, on row va incrementant-

se en un bucle*/ 

... 

Tot el procés anterior es repeteix per cada nou full que s’ha de crear 

$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0); 

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');//crea el 

writer 

$objWriter->save($excelFile);//guarda les dades al ficher de nom $excelFile 

Joomla! Framework 

Un dels requisits del sistema és la compatibilitat amb la gestió d’usuaris feta amb Joomla!. Això 

vol dir, que un usuari de Joomla!, s’hauria de poder autenticar en el sistema, i que aquest li 

reconegui els privilegis corresponents al seu tipus d’usuari. Per tal de poder fer això és necessari 

fer servir el Joomla! Framework versió 3 que és una col·lecció de llibreries per PHP per 

desenvolupar aplicacions web i per línia de comandes, sense tot l’overhead i característiques 

que es troben en el Joomla! Content Management System (CMS). El Joomla! framework és un 

software gratuït i open source, distribuït sota llicencia GNU i està composta per codi 

desenvolupat originalment per Joomla!. 

Tant el Joomla! CMS com el Joomla! Framework es poden fer servir de manera independent. Tot 

i així en el desenvolupament d’aquest sistema s’han fet servir tots dos, ja que per fer les proves 

de compatibilitat s’han creat els usuaris amb el CMS i posteriorment comprovat que es podia 

fer el login mitjançant el sistema desenvolupat. 

Per tal d’aconseguir-ho s’han fet servir: 

$app = JFactory::getApplication('site');//obté un application object 

$session = JFactory::getSession();//obté un objecte session 

$user = JFactory::getUser();//obté un objecte user 

El login en Joomla! s’ha fet sobre l’objecte “application” mentre que per obtenir el nom d’usuari 

o el tipus d’usuari (si és “root” o no), o el seu email, s’ha fet a partir l’objecte “JUser”. Finalment 

l’objecte “JSession” s’ha fet servir com les variables de sessió de PHP per tal d’emmagatzemar 

paràmetres que per exemple cal mantenir quan es salta d’una pàgina php a una altra. 

5.3.4.4. Fitxers temporals 

Els fitxers temporals Tmp1 i Tmp2, com s’ha comentat, emmagatzemen la informació extreta 

dels buidats de manera temporal, quan un dels components que intervenen en el procés ETL 

finalitza la seva funció fins que el següent en llegeixi les dades. 

Es tracta de dos fitxers csv que el que fan és el següent: a la primera fila, emmagatzemen la llista 

de camps del buidat i a la resta de files guarden els valors de cada fila del buidat, és a dir, el la 

segona fila guarden els valors dels camps de la primera fila del buidat, a la tercera els valors de 

la segona etc. 

Format del contingut d’un dels fitxers temporals 

Camp1 camp2 camp3 camp4, camp5...campN 

Valor11, valor12,valor13,valor14,valor15,...,valor1N 
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Valor21, valor22,valor23,valor24,valor25,...,valor2N 

En alguns casos, la primera fila no només guarda el nom del camp, si no que també pot portar 

informació addicional. El format habitual és el següent: 

Persona o Informació de referencia o Dades esdeveniment/Nom del camp 

En els casos en que cal que guardi informació addicional el format és el següent: 

Persona o Informació de referencia o Dades esdeveniment%Info addicional/Nom del 

camp 

Aquesta informació addicional poden ser diverses coses. El seu ús és per els camps 

“Observacions” i els camps “Altres persones”. 

Per al camp “Observacions” la informació addicional que es guarda és el nom del camp original 

en el buidat que s’està carregant. Això és perquè el camp “Observacions” es pot fer servir per 

emmagatzemar informació de diferents camps, del buidat, que no coincideixen amb cap camp 

de la base de dades o no tenen el format esperat. Guardar els noms dels camps del buidat, 

assignats al camp “Observacions”, permet que a la base de dades es pugui guardar el nom de 

camp original seguit de la informació que conté. Per exemple dos camps del buidat campA i 

campB no coincideixen amb cap camp de la base de dades, i es decideix guardar-los com a 

observacions del protagonista de l’esdeveniment. Als fitxers temporals això queda així: 

a) Protagonista%campA/Observacions 

b) Protagonista%campB/Observacions 

Aquests dos serien elements dins de la llista de camps del buidat, que guarden els fitxers 

temporals a la primera fila. Per exemple a) podria ser camp2 i b) podria ser camp5 

Format del contingut d’un dels fitxers temporals 

Camp1 camp2 camp3 camp4, camp5...campN 

Valor11, valor12,valor13,valor14,valor15,...,valor1N 

Valor21, valor22,valor23,valor24,valor25,...,valor2N 

Amb això quan arriba el moment de guardar el contingut del camp “Observacions” a la base de 

dades el que es fa es recórrer  la llista de camps, camp per camp i guardar el seu valor al camp 

de la base de dades que toca. Per tant, seguint amb l’exemple camp2 i camp5 haurien de 

guardar-se a “Observacions”. Així el contingut del camp “Observacions” a la base de dades, per 

a la primera fila, queda de la següent manera: 

Observacions: campA:valor12 campB:valor15 

I per la segona: 

Observacions: campA:valor22 campB:valor25 

Aquest mateix sistema es fa servir pel camp “Altres persones”, on també es guarda com a 

informació addicional el nom de camp original que apareixia en el buidat. En aquest cas és per 

aclarir quin és el rol de la persona. 
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5.3.4.5. Processos 

En aquest apartat es descriurà el flux que va seguint el sistema a través dels seus components 

per portar a terme els diferents processos que hi tenen lloc.  

Login 

El procés de login comença a l’script header.php, que es mostra a qualsevol pàgina del sistema. 

Header.php mostra un formulari HTML amb un botó que permet iniciar sessió al sistema per 

aquells usuaris que encara no hagin iniciat sessió. Quan l’usuari prem el botó el sistema li mostra 

la pàgina login.php. 

L’script login.php mostra un formulari per introduir el nom d’usuari i la contrasenya per tal 

d’iniciar sessió. Quan l’usuari ha introduït el seu nom d’usuari i la seva contrasenya i ha premut 

el botó per iniciar sessió, el sistema mostra la pàgina index.php. A index.php es recuperen el 

nom d’usuari i contrasenya introduïts amb el formulari anterior i s’intenta fer login a Joomla!. Si 

el procés resulta exitós l’usuari ja disposarà de totes les funcionalitats que tingui permeses 

depenent de a quin conjunt d’usuaris pertanyi. Si, en canvi, no s’aconsegueix fer login a Joomla! 

llavors l’usuari continuarà veient només les funcionalitats permeses als usuaris convidats. A més, 

en cas d’haver pogut fer login a Joomla!, el botó del formulari que mostra header.php passa a 

ser un botó per tancar sessió. 

Tancar sessió 

El procés de tancar sessió comença a l’script header.php que es mostra a qualsevol pàgina del 

sistema. Header.php mostra un formulari HTML amb un botó que permet tancar sessió per 

aquells usuaris que hagin iniciat sessió. Quan l’usuari prem el botó el sistema mostra la pàgina 

index.php on es recull la petició de tancar sessió, feta en l’anterior formulari. Per culminar el 

procés index.php fa logout de Joomla!. A partir d’aquest moment, l’usuari només veu les 

funcionalitats permeses als usuaris convidats. 

Cerca 

El procés de cerca (realitzar consultes a la base de dades) comença a la pàgina cerca.php en la 

qual es mostra un formulari HTML en el que es poden introduir Nom, Cognom1, Cognom2, Lloc, 

Esdeveniment i Data per poder consultar la base de dades. Un cop introduït el paràmetre o 

paràmetres que es volen fer servir, per fer la cerca, i es prem el botó per fer la cerca s’inicia el 

procés. 

Quan el sistema disposa dels paràmetres de cerca, canvia la pàgina mostrada a l’usuari per 

resultat.php i inicia el procés de consulta que el que fa és recollir els paràmetres introduïts per 

formulari i crida a la funció “filteredQuery”.del “Controller”, que permet fer consultes filtrades. 

Al seu torn el “Controller” fa una crida a la funció “filteredQuery” del “Loader” que permet fer 

la consulta filtrada a la base de dades, segons els paràmetres especificats. 

Un cop el “Loader” ha fet la consulta a la base de dades crida, registre a registre, a una de les 

funcions “printConsultaCompleta” o “printConsultaLimitada” del “Controller” que 

s’encarreguen d’imprimir els resultats per pantalla. A més, també es guardaran aquells valors 

que hagin de servir com a opció de filtratge en futures consultes, com poden ser el primer 

cognom, la data o el lloc. Aquestes opcions de filtratge son retornades per la funció d’impressió 

per pantalla “printConsultaCompleta” del “Controller” al “Loader” que és qui ha fet la crida. Al 

seu torn el “Loader” les retorna des de la funció “filteredQuery” de consultes filtrades que havia 
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estat cridada pel “Controller”, i finalment aquest retorna les opcions de filtratge des de la seva 

pròpia funció de consultes filtrades “filteredQuery” que s’havia cridat des de l’script resultat.php. 

Amb les opcions de filtratge l’script resultat.php cridarà a la funció del “Controller” que serveix 

per mostrar les funcions de filtratge “showFilterOptions”. 

L’script resultat.php està dividit en 4 fases que implementen els diferents nivells de cerca i per 

tant només es cridarà a la funció, de mostrar les opcions de filtratge del “Controller”, des 

d’aquelles fases que implementin les cerques completes, que son aquelles que han de mostrar 

aquestes opcions. 

Modificar registre 

El procés de modificar un registre comença a partir dels resultats d’una cerca completa. La funció 

“printConsultaCompleta” del “Controller” a més de mostrar els resultats d’una consulta també 

mostra un formulari HTML amb un botó que permet iniciar el procés de modificació d’un registre. 

Quan l’usuari prem el botó per modificar un registre el sistema li mostra la pàgina 

modificarRegistre.php, que carrega amb un formulari HTML que permet modificar les dades del 

registre en qüestió. Per generar aquest formulari, l’script modificarRegistre.php crida a la funció 

“showPersonsData” del “Controller” que permet obtenir les dades d’una persona registrada a la 

base de dades. Aquesta funció del “Controller” el que fa es cridar a la funció “personsData” del 

“Loader” que extreu les dades de la base de dades. Quan la funció “personsData” del “Loader” 

retorna, el “Controller” ja té disponibles les dades que es volen modificar i el que fa es generar 

un formulari HTML amb elles, per permetre a l’usuari la seva modificació, i finalment retorna. 

Quan  l’usuari prem el botó d’acceptar les modificacions de les dades que es mostren al formulari, 

el sistema torna a mostrar la pàgina resultat.php, que recull les dades modificades al formulari 

anterior i crida a la funció “modificarRegistre” del “Controller”, que permet modificar les dades 

d’un registre de la base de dades. Aquesta funció, al seu torn, crida a la funció “modificarRegistre” 

del “Loader” que serà la que realment s’encarregarà de fer els canvis a la base de dades i 

retornarà. Quan la funció “modificarRegistre” del “Controller” retorna l’script resultat.php torna 

a fer l’última cerca, que s’havia fet abans d’iniciar el procés de modificació del registre, de 

manera que es mostren els canvis fets a l’usuari. 

Crear buidat 

El procés de crear un buidat consisteix en carregar un buidat, fet en un fitxer Excel, a la base de 

dades. Aquest procés s’inicia a la pàgina crearBuidat.php. Per començar es mostra un formulari 

HTML que permet obrir un explorador de fitxers i seleccionar un fitxer d’alguna ubicació del disc 

dur. A part també permet descarregar les plantilles per poder fer buidats. 

Una vegada escollit el buidat i premut el botó d’enviar, el sistema mostra la pàgina 

ETLProcess.php. Aquest script està dividit en 4 fases que son les diferents etapes del procés de 

càrrega. El procés que fa comença a la fase 1 cridant a la funció “startEtlProcess” del “Controller” 

que permet iniciar el l’extracció de dades del fitxer. Aquesta funció del “Controller” crida a la 

funció “extractData” de l’extractor, que comença a tractar el fitxer. 

La funció “extractData” comprova quants fulls té l’Excel carregat per l’usuari i crida a la funció 

“selectSheets” del “Controller” amb la llista de fulls de l’Excel. La funció “selectSheets” del 

“Controller” el que fa es mostrar un formulari HTML amb la llista de fulls de l’Excel perquè 

l’usuari pugui seleccionar aquells que vol carregar en el sistema. 
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Una vegada seleccionats els fulls per part de l’usuari i acceptat, el sistema actualitza la pàgina 

ETLProcess.php però aquest cop executa la fase 2. L’script ETLProcess.php recupera els fulls de 

l’Excel, que l’usuari ha seleccionat al formulari anterior, i crida a la funció “processSheets” del 

“Controller”. Aquesta funció el que fa és agafar el primer full seleccionat per l’usuari i cridar a la 

funció “getSheetData” del mateix “Controller” per mostrar un formulari HTML, amb el qual 

l’usuari ha d’introduir dades sobre el buidat com son qui ha estat l’autor del buidat, o de quin 

tipus de buidat es tracta. 

Quan l’usuari ha introduït les dades i ha acceptat, el sistema torna ha actualitzar la pàgina 

ETLProcess.php en aquest cas per executar la fase 3. L’script ETLProcess.php recupera les dades 

relatives al full Excel actual, introduïdes per l’usuari en l’anterior formulari, i crida a la funció 

“processSheet” del “Controller”. Aquesta funció del “Controller” crida al seu torn a la funció 

“processSheet” de l’”Extractor”. 

La funció “processSheet” de l’”Extractor” el que fa és carregar totes les dades del full actual del 

fitxer Excel i escriure-les en un fitxer csv temporal, sense tota la informació addicional relativa a 

formats que pugui contenir l’Excel, és a dir, fa una primera neteja. Arribat aquest punt, la 

mateixa funció, agafa del fitxer csv la capçalera de les columnes del buidat (s’ha decidit que sigui 

la sisena fila per deixar espai a la part de dalt del buidat per informació complementaria). Un 

cop s’ha obtingut la fila amb les capçaleres, el mateix “Extractor” fa una associació entre els 

noms de camps d’aquesta fila i els possibles camps de la base de dades. Quan té feta l’associació 

crida a la funció “showMatchingFields” del “Controller”. 

La funció “showMatchingFields” del “Controller” el que fa és mostrar un formulari HTML amb 

les associacions fetes per l’”Extractor” i amb desplegables on es mostren els camps disponibles 

a la base de dades, per el tipus de buidat que s’està tractant, per si l’usuari vol modificar alguna 

d’aquestes associacions. 

Una vegada l’usuari ha fet les modificacions pertinents, si s’escau, i accepta, el sistema torna a 

actualitzar la pàgina ETLProcess.php en aquest cas per executar l’última fase que és la 4. El que 

es fa es recollir totes les associacions de camps fetes per mitjà del formulari anterior i cridar a la 

funció “continueETLProcess” del “Controller”. Aquesta funció crida a la funció “endExtraction” 

de l’”Extractor”, que el que fa és agafar totes les dades del fitxer csv temporal i guardar-les en 

un nou fitxer csv temporal, però aquest cop amb les capçaleres de les columnes resultants de 

tot el procés d’associació anterior. Finalment, crida a la funció “processData” del “Controller” 

que continuarà amb el procés ETL cridant a la funció “processData” de l’”Assembler”.  

La funció “processData” de l’”Assembler” el que fa és llegir línia a línia el fitxer temporal, creat 

per l’extractor, amb les dades emmagatzemades, i per cada línia fer el processament 

corresponent. Per cada línia que processa, quan acaba l’escriu en un nou fitxer temporal i quan 

acaba amb totes el que fa és cridar a la funció “loadDataIntoDB” del “Controller”. 

La funció “loadDataIntoDB” del “Controller” s’encarrega de cridar a la funció “loadDataIntoDB” 

del “Loader” que serà la que recuperi, del fitxer temporal, les dades processades per 

l’”Assembler”, n’estructuri la informació amb ajuda de les classes implementades en els scripts 

buidat.php, esdeveniment.php, fitxer.php, participant.php, persona.php, registrat.php, 

registre.php, relacio.php, i finalment la introdueixi a la base de dades. Quan aquesta funció 

acaba d’introduir les dades a la base de dades, crida a la funció “dataLoaded” del “Controller”. 

La funció “dataLoaded” del “Controller” comprova si queden mes fulls del fitxer Excel, dels quals 

extreure dades. Si n’hi ha crida a la funció “processnextSheet” del mateix “Controller”, que 
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iniciarà el processament del següent full cridant a la funció “getSheetData” del “Controller”. A 

partir d’aquí el procés es torna a repetir. En cas que no hi hagin més fulls per extreure’n les 

dades, el procés d’extracció del fitxer acaba eliminant de fitxer “xcel del directori on estava 

emmagatzemat. 

Descarregar buidats 

El procés de descarregar un buidat consisteix en descarregat un fitxer Excel, que en algun 

moment es va carregar a la base de dades, amb totes les dades de la base de dades que té 

associades. Aquest procés s’inicia en la pàgina descarregaBuidats.php. 

Per començar l’script descarregaBuidats.php crida a la funció “showAvailableFiles” del 

“Controller”. Aquesta funció crida a la funció “getAvailableFiles” del “Loader”, que permet 

obtenir la llista de tots els fitxers disponibles a la base de dades. Quan la funció 

“showAvailableFiles” del “Controller” rep el retorn des del “Loader”, genera un formulari HTML 

que permet seleccionar el fitxer que es vol descarregar. Quan l’usuari selecciona un fitxer i prem 

el botó obtenir, el sistema mostra a l’usuari la pàgina descarrega.php. 

L’script descarrega.php recupera el nom del fitxer seleccionat en el formulari anterior i crida a 

la funció “downloadFile” del “Controller”. La funció “downloadFile” del “Controller” crida a la 

funció “downloadFile” del “Loader”. 

La funció “downloadFile” del “Loader” el que fa és recuperar totes les dades de tots els fulls del 

fitxer Excel, de la base de dades, especificat i genera un Excel real el nom del qual retorna. Al 

seu torn, el “Controller” quan rep el nom del fitxer generat, el retorna també a descarrega.php, 

que quan el rep genera un formulari HTML amb un botó que permet descarregar-lo. 

Crear registres 

El procés de crear un registre consisteix en omplir un formulari amb els camps corresponents a 

un dels diferents tipus d’esdeveniments que es poden registrar en el sistema. D’aquesta manera 

es pot emmagatzemar informació directament sense necessitat de crear un fitxer Excel per 

després carregar-lo amb el procés ETL. La creació de registre comença a l’script 

crearRegistres.php en el qual es mostra un formulari HTML per escollir el tipus d’esdeveniment 

a que es correspon el registre que es vol crear. Una vegada l’usuari ha escollit l’esdeveniment i 

prem el botó de crear, el sistema mostra la pàgina nouRegistre.php. 

L’script nouRegistre.php està dividit en 3 fases que es corresponen amb les diferents etapes del 

procés de creació. El primer que fa és cridar a la funció “nouBuidador” del “Controller” que 

mostra un formulari HTML per que l’usuari pugui introduir les dades relatives al buidat, que és 

necessari especificar. Una vegada introduïdes les dades i premut el botó d’acceptar, el sistema 

actualitza la pàgina nouRegistre.php. 

Aquest cop nouRegistre.php passa a executar la fase 2 en la que es recuperen les dades 

introduïdes per l’usuari en el formulari anterior i es crida a la funció “crearRegistre” del 

“Controller”. La funció “crearRegistre” del “Controller” el que fa és obtenir la plantilla 

corresponent al tipus de registre que vol crear l’usuari i mostrar-la en un formulari HTML, per 

tal que l’usuari la pugui omplir. 

Una vegada omplerts els camps de la plantilla que siguin necessaris i premut el botó d’acceptar 

el sistema torna a actualitzar la pàgina nouRegistre.php. 
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En aquest cas nouRegistre.php executa la fase 3 en la que recupera totes les dades introduïdes 

per l’usuari mitjançant el formulari anterior i crida a la funció “carregarNouRegistre” del 

“Controller”. La funció “carregarNouRegistre” del “Controller” crida a la funció 

“carregarNouRegistre” del “Loader”, que és la que s’encarregarà de cridar a les funcions internes 

del “Loader” per estructurar i carregar les dades, del nou registre, a la base de dades. 

Modificar permisos dels usuaris 

El procés de modificar els permisos dels usuaris comença a la pàgina usuaris.php. L’script 

usuaris.php obté de la base de dades els permisos que hi ha disponibles per cada tipus d’usuari 

i els mostra mitjançant un formulari HTML, de manera que sigui possible la seva modificació (cal 

tenir en compte que el permís de modificar els privilegis dels diferents tipus d’usuari només 

l’han de tenir els usuaris administradors, per aquest motiu aquest no es mostra ni es pot 

modificar). 

Una vegada l’usuari ha fet les modificacions de permisos necessàries i ha premut el botó 

d’acceptar, el sistema mostra la pàgina modificarPermisos.php. L’script modificarPermisos.php 

s’encarrega de recuperar els permisos modificats en el formulari anterior i actualitza la base de 

dades. A més mostra com han quedat els permisos després de fer les modificacions pertinents. 

Consultar ajuda 

El procés de consultar la informació d’ajuda es fa completament a la pàgina ajuda.php, que és 

l’encarregada de mostrar el text d’ajuda sobre el funcionament del sistema. Aquest text l’obté 

a partir d’un fitxer  

5.4. Camps especials 

Per poder fer el tractament d’algunes de les anomalies detectades dels buidats ja creats, el 

sistema ha d’oferir l’opció d’associar les anomalies del buidat amb una sèrie de camps especials 

que permetin tractar-les. Aquests camps especials representen algunes de les anomalies 

detectades, per tant si s’associa una determinada anomalia amb el camp especial per tractar-la, 

i aquesta anomalia es correspon amb el format habitual per aquest tipus concret d’anomalies, 

el sistema n’ha de poder fer un tractament i obtenir-ne la informació. 

Un exemple n’és el camp cognoms. En alguns buidats com s’ha vist anteriorment s’inclou el 

camp “Cognoms” per una determinada persona. Aquest camp es fa servir per guardar els dos 

cognoms de la persona. Si aquest camp realment conté els 2 cognoms i s’associa amb el camp 

especial del sistema “Cognoms”, el sistema pot separar els cognoms en dos camps “Cognom1” i 

“Cognom2”. 

A continuació es mostra la llista de camps especials i s’explica quines anomalies dels buidats 

permeten tractar. S’ha de tenir en compte que no totes les anomalies son tractables, perquè no 

sempre contenen la mateixa informació i ni tan sols el mateix format. A més, els camps especials 

que el sistema posa a disposició depenen del tipus de buidat que s’està tractant. 

Capsa carpeta llibre: permet tractar al camp “cap_carp” que apareix en alguns buidats amb el 

format “numero de capsa o carpeta/llibre”. Separa el número de capsa o carpeta, del número 

de llibre. 

Nom complet: permet tractar els camps que contenen el nom complet d’una persona, és a dir, 

amb el format “Nom Cognom1 Cognom2”. Separa el nom i els cognoms i els deixa en camps 

separats. 
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Nom i cognom: permet tractar els camps que contenen el nom d’una persona i el seu primer 

cognom amb el format “Nom Cognom1”, o bé de dues persones amb el format “Nom Cognom1 

Nom Cognom1”. Separa el nom del cognom i els deixa en camps separats. 

Cognoms: permet tractar els camps que contenen els dos cognoms d’una persona amb el format 

“Cognom1 Cognom2”, o bé de dues persones amb el format “Cognom1 Cognom2 Cognom1 

Cognom2”. Separa els dos cognoms i els deixa en camps separats. 

Noms complets: permet tractar els camps que contenen el nom complet de dues persones amb 

el format “Nom Cognom1 Cognom2 Nom Cognom1 Cognom2”. Separa els noms i cognoms de 

cada persona i els deixa en camps separats. 

Dia naixement: permet tractar el camp “dia de naixement” on el dia és un número. Aquest camp 

s’uneix amb els camps “Mes naixement” i “Any naixement” per formar “Data naixement”. 

Mes naixement: permet tractar el camp “mes de naixement” on el mes és un número. Aquest 

camp s’uneix amb els camps “Dia naixement” i “Any naixement” per formar “Data naixement”. 

Any naixement: permet tractar el camp “Any de naixement” on l’any és un número. Aquest 

camp s’uneix amb els camps “Dia naixement” i “Mes naixement” per formar “Data naixement”. 

Dia enterrament: permet tractar el camp “dia de l’enterrament” on el dia és un número. Aquest 

camp s’uneix amb els camps “Mes enterrament” i “Any enterrament” per formar “Data 

enterrament”. 

Mes enterrament: permet tractar el camp “mes de l’ enterrament” on el mes és un número. 

Aquest camp s’uneix amb els camps “Dia enterrament” i “Any enterrament” per formar “Data 

enterrament”. 

Any enterrament: permet tractar el camp “any de l’ enterrament” on l’any és un número. 

Aquest camp s’uneix amb els camps “Dia enterrament” i “Mes enterrament” per formar “Data 

enterrament”. 

Dia: permet tractar el camp “dia de l’esdeveniment” on el dia és un número. Aquest camp 

s’uneix amb els camps “Mes” i “Any” per formar “Data”. 

Mes: permet tractar el camp “mes de l’esdeveniment” on el mes és un número. Aquest camp 

s’uneix amb els camps “Dia” i “Any” per formar “Data”. 

Any: permet tractar el camp “any de l’esdeveniment” on l’any és un número. Aquest camp 

s’uneix amb els camps “Dia” i “Mes” per formar “Data”. 

Capitols matrimonials: permet tractar el camp capítols matrimonials sempre i quan aquest 

només contingui la data dels capítols matrimonials. 

5.5. Protecció de dades 

La llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal té per 

objectiu garantir i protegir, quan es tracten dades personals, els drets fonamentals de les 

persones, especialment en quant al seu honor, intimitat personal i familiar. 

Aquesta llei estableix les restriccions que s’han de complir a l’hora de tractar les dades de 

persones físiques. Donat que aquest sistema emmagatzema dades de caràcter personal, és 

important tenir en compte aquestes restriccions. 
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La mencionada llei permet el tractament de dades per finalitats històriques, estadístiques i 

científiques. Per poder garantir que les dades emmagatzemades en el sistema es fan servir amb 

aquestes finalitats, s’ha decidit permetre només la incorporació de dades personals que tinguin 

una antiguitat mínima de 100 anys. 

Cada cop que es vol carregar un buidat o crear un nou registre a la base de dades del sistema, 

aquest demana a l’usuari que introdueixi el període al que pertanyen les dades que es volen 

carregar. Això és el que al sistema s’anomena el període declarat. Si el període declarat no té 

una antiguitat mínima de 100 anys, no es permet carregar les dades. Si en canvi el període 

declarat té una antiguitat superior als 100 anys les dades es carreguen a la base de dades. El 

període declarat també queda emmagatzemat a la base de dades, juntament amb les dades del 

buidat, i qui ha estat l’usuari responsable de la càrrega d’aquestes dades. 

Prèviament a la càrrega d’un buidat també s’explica a l’usuari la restricció que no es poden 

carregar dades a la base de dades que tinguin una antiguitat inferior als 100 anys i se li fa 

acceptar aquesta condició, avisant-lo que en cas d’incompliment ell n’és l’únic responsable. 

5.6. Instal·lació 

La instal·lació del sistema en un servidor s’ha de fer de la següent manera: 

Donat que el sistema fa servir la gestió d’usuaris de Joomla!, és necessari tenir al directori arrel, 

del servidor web, instal·lat Joomla!. Una vegada Joomla! està instal·lat el que s’ha de fer és crear 

un altre directori, al directori arrel, on es situaran els fitxers i directoris amb el codi font del 

sistema. D’aquesta manera quedarà la següent estructura de directoris: 

 www 

o Joomla 

 Directoris i fitxers propis de Joomla 

o Genealogia 

 Components 

 DBClasses 

 EtlComponents 

 Files 

 FilesToDownload 

 Libraries 

 Temp 

 UploadedFiles 

 Scripts php i css (scripts que implementen la part visible de la web) 

Per una altra banda, s’ha de crear la base de dades mysql que farà servir el sistema. Aquesta 

base de dades s’ha de crear amb l’script SQL de l’apartat 5.3.2.11 Implementació de la base de 

dades. 
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Una vegada s’han situat els directoris i fitxers del sistema a la seva ubicació correcta i s’ha creat 

la base de dades, s’han de fer modificacions en quatre scripts PHP per tal que aquests siguin 

capaços de connectar-se a la base de dades. Els scripts que cal modificar son els següents: 

setPage.php, usuaris.php, modificarPermisos.php, EtlComponents/controller.php. En tots ells el 

que s’ha de fer és canviar les següents variables per poder fer la connexió a la base de dades 

creada 

$DB='genealogia';  canviar ‘genealogia’ pel nom de la base de dades creada 

$server='localhost';  canviar ‘localhost’ pel nom del host on hi ha la base de dades 

$user='root';  canviar ‘root’ pel nom d’usuari que permeti connectar-se a la base de dades 

creada 

$passwd=''; canviar ‘ ’ per la contrasenya de l’usuari que permet connectar-se a la base de 

dades creada. 

Per últim s’ha de fer un canvi també en un dels fitxers de configuració de PHP. Es tracta de 

modificar el temps màxim d’execució d’un script. Per fer aquesta modificació s’ha d’obrir el fitxer 

de configuració php.ini i modificar la variable “max_execution_time” posant-li un valor alt. Per 

exemple 1800 segons (30 minuts). D’aquesta manera en cas de peticions que requereixin molt 

de temps no es veuran interrompudes. 

Aquestes son les configuracions que s’han de fer per tal que el sistema funcioni, però podria 

donar-se el cas que, depenent com estigui configurat cada servidor, calgués fer algun canvi més 

específic per cada cas. 

5.7. Tests 

5.7.1. Funcionalitats 

En aquest apartat es descriurà quines han estat les proves que s’han fet per tal de comprovar el 

funcionament del sistema desenvolupat. 

Durant tot el desenvolupament, s’han anat fent proves de cadascuna de les funcionalitats que 

s’estaven implementat en aquell moment, però a part d’això, una vegada s’ha tingut tot el 

sistema implementat, també s’ha portat a terme una fase de proves per tal de comprovar les 

diferents funcionalitats. 

En aquesta fase de proves, inicialment s’ha comprovat el funcionament de la creació de registres. 

Per això s’han creat registres de tots els tipus que accepta el sistema, omplint-ne tots els camps, 

per tal de poder assegurar-se que tots els camps es guardaven. Una vegada comprovat que la 

creació de registres funciona, s’ha passat a fer proves amb la cerca, que permet fer consultes a 

la base de dades. Aquestes proves han consistit en realitzar cerques, fent servir els diferents 

paràmetres de cerca, i fent els diferents tipus de cerques tant completes com limitades. A més, 

també s’han comprovat els filtratges fets per períodes, cognoms, lloc i esdeveniment. 

Juntament amb les proves de les cerques, també s’ha comprovat el funcionament de modificar 

registres, que es mostren com a resultats d’una cerca. Per fer-ho simplement s’han modificat els 

camps, i comprovat si els canvis es fan efectius a la base de dades i als resultats de les següents 

cerques. 
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Una vegada comprovat el funcionament d’aquests processos, s’ha passat a comprovar el procés 

més complex que té lloc al sistema, és a dir, la càrrega de buidats en fitxers Excel. S’ha provat 

tant la càrrega de buidats creats fent servir les plantilles, com aquells buidats que s’han creat 

sense fer-les servir.  

Els buidats creats amb les plantilles s’han creat copiant dades d’altres buidats en elles, en els 

camps disponibles per cada tipus de informació i posteriorment s’ha fet la càrrega i s’ha 

comprovat que les dades s’emmagatzemen correctament i que son recuperables tant per mitjà 

de cerques completes i limitades, com descarregant el buidat en un fitxer. 

En el cas dels buidats que no estan creats fent servir les plantilles, donada la gran quantitat de 

fitxers disponibles, no s’han pogut provar tots. El que s’ha fet és fer una selecció de cinc fitxers 

de cada tipus (baptismes, matrimonis, defuncions, notarials i capítols matrimonials), que 

representessin diferents formats de buidat, és a dir, que no haguessin estat creats per la mateixa 

persona, de manera que, així s’augmentava la varietat de situacions possibles. En total han estat 

uns 25 fitxers, alguns amb un únic buidat, altres amb fins a 3 o 4, els que s’han provat. 

Les proves han consistit, en aquest cas també, en fer el procés de càrrega, i posteriorment fer 

cerques limitades i completes, sobre les dades carregades. A més, com en el cas dels buidats 

creats amb les plantilles, també s’ha comprovat que les dades son recuperables fent-ne la 

descàrrega en un fitxer. 

El resultat de totes aquestes proves ha estat que s’han detectat petits errors en alguns camps, 

que s’han anat solucionant a mesura que es detectaven. A banda d’això, s’ha aconseguit fer la 

càrrega dels fitxers, amb els seus buidats, fer consultes, modificar-ne les dades, i recuperar els 

fitxers fent-ne la descàrrega posterior. 

S’ha de puntualitzar que donada la gran varietat de buidats (no creats amb les plantilles) no 

sempre és possible carregar-los de la manera ideal. Un exemple n’és el camp “pares”. En un dels 

casos, que s’ha trobat, aquest camp tenia un contingut com aquest: 

Bartomeu i Joana, vivents 

Francí i Beneta, vivents 

El sistema està preparat per recuperar la informació dels pares quan aquesta està distribuïda en 

diferents camps: “Nom_pare”, “Cognom1_pare”, “Cognom2_pare”, “Nom_mare”, 

“Cognom1_mare” i “Cognom2_mare”. També és possible recuperar-ne la informació quan es 

troba tota en un únic camp però aquest segueix un dels tres formats següents: 

-El camp conté els noms complets del pare i després de la mare separats per espais en blanc 

Nom_pare Cognom1_pare Cognom2_pare Nom_mare Cognom1_mare Cognom2_mare 

-El camp conté els noms i primer cognom del pare i després de la mare separats per espais en 

blanc 

Nom Cognom1 Nom Cognom1 

-El camp conté els dos cognoms del pare i després els de la mare separats per espais en blanc 

Cognom1 Cognom2 Cognom1 Cognom2 

En aquest cas però es tracta d’un camp que conté el següent format: 

Nom_pare Nom_mare, vius_o_difunts 
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Per tant, no és cap dels camps que el sistema pugui reconèixer (el sistema està preparat per 

reconèixer els més habituals). En aquest cas, la informació d’aquest camp s’ha d’assignar a un 

camp “Observacions”. Fent aquesta assignació si que s’aconsegueix guardar les dades que conté 

el camp i per tant mantenir-ne la informació, però no és la forma ideal d’emmagatzemament, ja 

que així no es pot consultar informació dels pares directament mitjançant una cerca. Això és 

perquè els camps “Observacions” no son un paràmetre de cerca.  

L’única manera de consultar la informació dels pares guardada en “Observacions”, és buscar la 

informació del fill d’aquests pares, o de l’esdeveniment on hagin participat. Llavors en el camp 

“Observacions” o bé del fill o de l’esdeveniment (depenent de a quin s’hagi assignat el camp 

“pares” durant la càrrega) apareixerà la informació dels pares. 

És gràcies a la flexibilitat que ofereixen els camps “Observacions” que el sistema aconsegueix 

mantenir pràcticament tota la informació dels buidats, encara que amb les limitacions que 

aquests camps tenen. També permeten guardar aquells camps de contingut desconegut o 

incomprensible. 

Per tant, anant amb compte amb l’assignació dels camps, i escollint en cada cas el més adequat, 

s’aconsegueix que inclòs aquells buidats que contenen anomalies, es puguin carregar mantenint 

pràcticament tota la seva informació. 

Seguint amb el procés de proves, una altra observació és el temps que es triga a fer la càrrega 

de les dades. Aquest va directament lligat a la mida dels buidats a carregar però òbviament 

també depèn de la màquina on es facin les proves. En el servidor local, instal·lat en l’ordinador 

portàtil on s’han fet les proves, buidats d’uns quants centenars de files acostumen a trigar menys 

de cinc minuts en carregar-se. En els casos de buidats més grans amb uns quants milers de files 

s’ha arribat a trigar fins a deu minuts. Aquests temps son diferents dels que s’han obtingut en 

les proves en un servidor online, en el qual la càrrega de les dades es força més ràpida i sempre 

en totes les proves fetes s’han obtingut temps inferiors als cinc minuts. 

També s’han provat les altres funcionalitats restants que son el login, el canvi de permisos dels 

usuaris i el mostrar la informació d’ajuda. 

5.7.2. Proves online 

En general tot el procés de desenvolupament així com el de proves s’ha realitzar en un servidor 

instal·lat localment. De tota manera també s’ha volgut provar el sistema online. S’ha fet 

mitjançant un compte de “hosting” gratuït i s’hi han fet proves amb totes les funcionalitats. Tot 

i així, aquestes no han aportat res de nou al que ja s’havia observat en les proves en el servidor 

local excepte que tot el procés de càrrega es fa molt més ràpidament. 

5.8. Captures de la web 

A continuació es farà un recull de les diferents pàgines que apareixen durant els diferents 

processos que es poden efectuar al sistema. Les captures es mostren per ordre d’aparició. 

Procés de login 

Pàgina inicial amb permisos de convidat: 
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Imatge 7 

Pàgina de login: 

 

Imatge 8 

Pàgina inicial amb permisos d’administrador: 
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Imatge 9 

Procés de carregar un buidat a la base de dades 

Pàgina que permet descarregar les plantilles per crear buidats: 

 

Imatge 10 

Pàgina per seleccionar el fitxer que conté el buidat obrint un explorador d’arxius: 
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Imatge 11 

Pàgina per seleccionar els fulls del fitxer que contenen els buidats a carregar: 

 

Imatge 12 

Pàgina per introduir la informació del buidat d’una de les pàgines seleccionades en la pàgina 

anterior: 
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Imatge 13 

Pàgina on apareixen els camps del buidat i els desplegables, on es pot modificar el camp de la 

base de dades que el sistema ha assignat de forma automàtica: 

 

Imatge 14 
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Imatge 15 

Pàgina que es mostra quan les dades s’han carregat al sistema: 

 

Imatge 16 

Procés de fer consultes a la base de dades 

Pàgina que permet introduir els paràmetres de cerca: 
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Imatge 17 

Pàgina que mostra els resultats de la cerca però no complets: 

 

Imatge 18 

Pàgina que mostra els resultats de la cerca complets i amb els desplegables per escollir cognom1 

lloc o el període per filtrar els resultats: 
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Imatge 19 

Pàgina que s’obre quan es prem el botó de modificar un registre: 

 

Imatge 20 

Procés de descàrrega d’un buidat carregat a la base de dades. 

Pàgina que mostra el desplegable on seleccionar el buidat a descarregar: 
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Imatge 21 

Pàgina que es mostra quan s’ha generat el fitxer i es pot descarregar: 

 

Imatge 22 

Procés de creació d’un registre directament al sistema. 

Pàgina que permet seleccionar el tipus de registre que es vol crear: 
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Imatge 23 

Pàgina per introduir les dades del registre, com a buidat, que s’està creant: 

 

Imatge 24 

Pàgina que permet omplir els camps del tipus de registre que s’està creant: 
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Imatge 25 

Pàgina que es mostra quan les dades del nou registre s’han carregat a la base de dades: 

 

Imatge 26 

Procés de modificació dels permisos d’usuari. 

Pàgina que permet modificar els permisos dels tipus d’usuari existents en el sistema: 
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Imatge 27 

Pàgina que es mostra quan s’han modificat els permisos: 

 

Imatge 28 

Procés de consulta de la informació d’ajuda. 

Pàgina que mostra la informació d’ajuda del sistema: 
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Imatge 29 

 

6. Anàlisi de desviacions 

En aquest apartat es descriurà quin ha estat el cost real del desenvolupament del sistema, tant 

en temps de durada com en cost econòmic. Amb això es podrà comprovar quina ha estat la 

desviació respecte a la previsió inicial. 

En aquest cas es motren les tasques de que ha constat el projecte d’una manera molt més 

genèrica que no pas la divisió en tasques feta en la previsió incial, ja que aquella divisió, en molts 

casos, no es correspon amb la realitat que ha tingut lloc durant el desenvolupament. 

Com ja s’ha comentat en la planificació inicial el projecte va començar el 24/02/2014 i la previsió 

era que aquest acabés l’11/09/2014. En total havia de durar 144 dies, però la realitat ha estat 

que la data final ha estat el 08/12/2014, per tant una durada total de 206 dies. 

Aquesta desviació en part es deu a que en la planificació inicial no es va tenir en compte el fet 

que caldria un procés d’aprenentatge dels llenguatges que es farien servir per a la 

implementació (PHP, Javascript, HTML, CSS), ja que no es tenia experiencia en l’us d’aquests. No 

només el procés d’aprenentatge, si no que la mateixa falta d’experiencia en l’ús d’aquests 

llenguatges ha fet que el desenvolupament fos més lent, i que en ocasions calgués refer parts 

de components del sistema per haver trobat una forma més adequada d’implementar-les. 

També hi va haver una subestimació del temps que caldria per fer l’anàlisi previ dels buidats 

existents, així com estimacions molt optimistes del temps que caldria per implementar cada 

component. 

Finalment el desenvolupament real ha estat el següent: 
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Imatge 30 
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Com a resultat de les desviacions en la planificació si es tornen ha fer els càlculs del cost 

econòmic del desenvolupament s’obté el següent: 

Cost per hora Hores jornada Dies de durada Cost total RRHH 

20€ 4 206 16480€ 
Taula 14 

Per tant el cost de desenvolupament 

Recurs Cost € 

Ordinador 600 

Microsoft Project Standard 2013 769 

Microsoft Office Hogar y estudiantes 2013 119 

Recursos humans 16480 

Total 17968 
Taula 15 

En total hi ha hagut un sobre cost de 4960€  

 

7. Conclusions 

Al començar aquest projecte es van definir una sèrie d’objectius per complir. Aquests consistien 

en: 

 Crear una base de dades que permeti emmagatzemar la informació continguda en els 

buidats. 

 Crear un sistema que permeti fer la incorporació dels buidats a la base de dades de 

forma automàtica, per mitjà d’un procés d’ETL. 

 Desenvolupar un portal web des del qual es puguin fer consultes a la base de dades, 

incorporar nous buidats i recuperar els buidats originals. 

 Definir unes plantilles perquè d’ara en endavant els buidats es facin en un format i 

amb una estructura compatibles amb la base de dades. 

Una vegada acabat el projecte, es pot dir que els objectius s’han complert. S’ha aconseguit crear 

una base de dades que permet guardar les dades dels buidats, s’ha aconseguit fer una web a 

través de la qual es poden consultar les dades de la base de dades, així com incorporar nous 

buidats i descarregar aquells que ja estan carregats a la base de dades. Finalment, també s’han 

creat les plantilles que faciliten l’extracció de les dades dels buidats creats amb elles. 

Tot i així, cal dir que la càrrega dels buidats a la base de dades és un procés complex i que si no 

es fan servir les plantilles, depenent de com sigui cada buidat, algunes dades d’aquests, en 

ocasions, s’han d’emmagatzemar com a observacions. Aquest fet comporta limitacions a l’hora 

de buscar la informació en les consultes, contràriament al que succeeix si es fan servir els camps 

específics per cada informació. De tota manera, en la majoria de casos es possible extreure les 

dades dels buidats i emmagatzemar-les en els camps creats per cada tipus de informació. 

Cal recordar que entre els buidats amb els quals s’ha fet l’anàlisi previ al desenvolupament, hi 

ha fitxers que no tenen format xls o xlsx (fulls de càlcul). El sistema, però, s’ha desenvolupat 

únicament per carregar, a la base de dades, fitxers amb extensió xls o xlsx. Tot i així, la resta de 

buidats en formats poc utilitzats, en la majoria de casos, també es poden carregar. En el cas dels 

fitxers mdb (Microsoft Access) es poden exportar les taules a fitxers xls o xlsx i els fitxers doc 
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permeten copiar les taules, amb buidats, per després enganxar-les en un full de càlcul xls o xlsx, 

fent servir Microsoft Excel. Per altra banda, existeixen programes com Acrobat XI 13  que 

permeten fer la conversió de pdf a xls o xlsx, per tant els buidats en pdf també es poden carregar 

a la base de dades, convertint-los prèviament en un full de càlcul. Del conjunt de fitxers amb els 

que s’ha fet l’anàlisi previ, únicament quedaria un buidat en HTML que no es podria carregar a 

la base de dades del sistema. 
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Annexes 

Script per eliminar el contingut de la base de dades. 

delete from registrat; 

delete from baptisme; 

delete from matrimoni; 

delete from defuncio; 

delete from notarial; 

delete from participant; 

delete from esdeveniment; 

delete from relacio; 

delete from persona; 

delete from registre; 

delete from buidat; 

delete from fitxer; 

Script per eliminar les taules de la base de dades 

drop table baptisme; 

drop table matrimoni; 

drop table defuncio; 

drop table notarial; 

drop table relacio; 

drop table participant; 

drop table registrat; 

drop table persona; 

drop table esdeveniment; 

drop table registre; 

drop table buidat; 

drop table fitxer; 

drop table permisos_usuaris; 


