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1. Introducció 
 

Primer de tot, anem a conèixer l’empresa per la qual he realitzat el Projecte Final de Carrera, a 

què dóna servei i com vaig arribar-hi. Informàtica Mèdica es dedica al disseny i 

desenvolupament de solucions informàtiques, així com la seva posterior implantació, orientada 

exclusivament al col·lectiu sanitari. Actualment acumula més de quinze anys d’experiència i 

constant evolució, fet que l’ha col·locat com una de les empreses líders del sector. El mes de 

juny de 2007, a través de la borsa de treball de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, vaig 

contactar amb ells i em van oferir la possibilitat de treballar-hi. Vaig començar amb un període 

de pràctiques d’empresa, amb la finalitat de presentar un Projecte/Treball Final de Carrera, i 

actualment estic treballant amb un contracte laboral indefinit a jornada completa.  

Un cop a l’empresa, vaig iniciar-me treballant amb un dels seus productes estrella, sinAPsis, el 

qual comentarem més endavant, i que dóna servei a diferents tipus de centres sanitaris, com 

poden ser: Centres d’Atenció Primària, clíniques privades, hospitals, etc. Això va ser durant els 

dos primers mesos, els quals em van servir per conèixer l’aplicació, la seva arquitectura, les 

tecnologíes utilitzades, l’organització del departament i de l’empresa, etc. 

Un cop finalitzats i havent adquirit els coneixements necessaris, se’m va oferir la possibilitat 

d’elegir el P.F.C. que desitgés entre dues possibilitats: La primera d’elles es tractava 

d’automatitzar la comunicació de tractaments actius de pacients de residències geriàtriques que 

corresponen a la població d’un Centre d’Atenció Primària, ja que típicament aquestes 

residències solen disposar de personal mèdic que gestiona la medicació de cada pacient, però 

des del punt de vista de generació de receptes i per tant de supervisió i titularitat d’aquests 

tractaments, la responsabilitat recau sobre el metge assignat del CAP. Actualment aquesta 

comunicació es realitza mitjançant receptes de paper i es pretenía automatitzar el procés a través 

d’un fitxer de comunicació XML que fos capaç de cargar-les dins el propi programa sinAPsis. 

La segona opció era la realització d’un mòdul integrat dins sinAPsis, que permetés poder 

extreure un conjunt d’indicadors que anualment demana el CatSalut a qualsevol Centre 

d’Atenció Primària, per tal de saber quin és el grau de qualitat del propi centre, atès que com 

millor siguin aquests valors dins uns criteris, representa que millor realitza la seva feina el CAP. 

D’entre les dues possibilitats em vaig decantar per la segona, la qual em va semblar més 

interessant, ja que actualment no teníem constància de cap aplicació d’entre les que utilitza 

qualsevol CAP que disposés d’aquesta funcionalitat. A través d’ella permetríem dur un control 

continu dels objectius sanitaris de qualsevol centre amb la finalitat de millorar el servei ofert als 

seus pacients. 

 

Al llarg de la següent memòria explicaré quins han estat cadascun dels passos seguits en el 

desenvolupament del P.F.C. ‘Sinapsis Mòdul d’Indicadors’. 
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Quant a l’estructura utilitzada en l’elaboració d’aquest projecte, cal dir que a diferència de la 

gran majoria d’altres memòries, observarem que tenim repetides diverses fases: inici, 

elaboració, construcció i transició. Això és degut a què es van desenvolupar dues versions; la 

primera d’elles, un cop es va posar en entorn de test, va desencadenar un conjunt de noves 

necessitats que inicialment no s’havien contemplat; a conseqüència d’això i degut a què vaig 

estar implicat en el desenvolupament d’ambdues versions, vaig pensar que la millor manera 

d’explicar la construcció íntegra del mòdul, era documentar-les totes dues, malgrat el sobresforç 

que això comportaria, ja que suposaria duplicar la feina, i segurament tan sols amb 

documentació de la versió final hauria estat suficient. 

 

Si observem l’índex podem veure que tenim dos desenvolupaments, un primer per la primera 

versió del mòdul, instal·lat en una versió 1.2.1 de sinAPsis, i un segon per la segona, instal·lada 

en una versió 1.2.3 de sinAPsis, que com veurem, ampliarà considerablement les funcionalitats 

del mòdul i sobretot ens permetrà poder definir un conjunt més ampli d’indicadors amb un 

nombre il·limitat de dimensions. En la versió 1.2.2 de sinAPsis, el mòdul d’indicadors era el 

mateix que en la versió 1.2.1. 

  

Actualment, aquesta segona versió, està funcionant amb total normalitat en l’entorn real de dos 

centres els quals dóna servei Informàtica Mèdica, que citarem més endavant, i està en procés 

d’implantar-se en un tercer. 
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1.1. Què és SinAPsis 
 

SinAPsis1 és una solució informàtica que facilita el treball habitual dins un Centre d’Assistència 

Primària. El seu origen va ser una proposta anomenada Darwin, i va tenir com autor un metge 

de família d’un centre públic. En aquesta proposta es va realitzar una declaració funcional de 

com hauria de ser un software de gestió d’història clínica, en l’ambient de la sanitat pública, i 

com hauria de superar els problemes que actualment tenien els productes existents del mercat. 

Aquests eren: 

 

 Excessiva sobrecàrrega d’informació: alguna no important en les pantalles principals. 

 Facilitar una operació àgil i ergonòmicament eficient, que permetés la realització del 

treball en uns espais de temps com els imposats en la sanitat pública. 

 Velocitat d’operació. 

 Capacitat d’accés a recursos interessants pel professional i disponibles en la xarxa. 

 Capacitat d’accés a la informació des de llocs remots com: visites domiciliàries, 

consultes d’informació mèdica de forma remota, etc. 

 Etc. 

 

SinAPsis, es va començar a comercialitzar el més d’abril de 2005, actualment està instal·lat en 

tres Centres d’Atenció Primària i en sis clíniques privades, i es troba en ple procés d’expansió, 

competint per fer-se un lloc en la sanitat pública d’alguna comunitat autònoma com per exemple 

Múrcia o el País Basc. Amb aquest últim apunt, m’agradaria remarcar que es tracta d’un 

producte que pot arribar a ser molt important per que fa al nombre de centres els quals pugui 

donar servei en un futur proper. 

                                                 
1 Per més informació podem consultar l’annex 1, allí trobarem de forma detallada el conjunt de 
subsistemes que formen sinAPsis i veurem com s’organitza a nivell de presentació. 
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 1.2. Situació actual 
 

Actualment la gran majoria de Centres d’Atenció Primària de Catalunya estan gestionats per 

grans entitats proveïdores públiques, que depenen de l’ICS “Institut Català de la Salut”; per 

entitats proveïdores privades, com podria ser el cas de Santa Tecla, Tarragona, Altaia, que 

gestiona gran part dels hospitals de l’àrea de Manresa, l’Hospital Clínic, l’Hospital de Mataró, 

etc.; o bé per ells mateixos, formant en alguns casos part d’una unitat docent com és ACEBA, 

on es troben dos dels CAPs als quals dóna servei Informàtica Mèdica, que són Eap. Sardenya i 

Eap. Dreta de l’Eixample. 

 

Per sobre d’aquests es troba el CatSalut (Servei Català de la Salut), que és l’encarregat de 

garantir el dret a la protecció de la salut de tota la ciutadania de Catalunya. Aquest és 

l’encarregat de repartir tota la població catalana entre els Centres d’Atenció Primària que 

trobem arreu de Catalunya. A més d’això, el CatSalut també reparteix entre tots ells un conjunt 

d’ajudes econòmiques, entre les quals hi ha una part fixa que va en funció de la població que té 

assignada cada centre, i una altra variable que depèn del grau de qualitat d’un conjunt 

d’indicadors que es demanen anualment.  

 

Aquest conjunt d’indicadors pretenen reflectir el servei que ofereix el centre:  a millors resultats, 

millor servei, d’aquesta manera a cadascun d’ells els interessa obtenir la millor qualificació 

possible per tal de maximitzar aquestes ajudes econòmiques.  

 

1.2.1. El procés d’extracció d’indicadors 
 

Actualment, a principis d’any, a cada centre l’hi és lliurat un llistat d’indicadors que ha de 

lliurar abans de finals d’any, concretament, se’ls demana omplir un conjunt de taules amb els 

valors obtinguts.  

 

Ara per ara no tenim constància de cap sistema automàtic d’extracció d’indicadors integrat dins 

la pròpia aplicació de cada centre. Aquest procés d’extracció s’acostuma a realitzar a través de 

consultes manuals per part d’un especialista amb coneixements de la base de dades, però no 

només és necessari tenir coneixements del motor de la base de dades, sinó també del seu 

contingut, ja què moltes vegades s’han d’afegir condicions especials a les consultes per tractar 

tan sols amb un conjunt de pacients determinats, tenir coneixement de com es medeixen certs 

indicadors a cada centre, saber com es mesuren certes variables, etc., i això comporta un 

coneixement extra d’informació. 
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1.2.2. Problemes de la situació actual 
 

Com ens podem imaginar aquestes consultes en alguns casos són bastant costoses i això implica 

que s’ha d’anar amb molt de compte quan s’aboquen en un entorn real en el qual es troba 

corrent l’aplicació, ja que correm el risc d’ocasionar problemes de lentitud fins el punt de poder-

los arribar a col·lapsar i haver de reiniciar el servidor. Aquest fet, però, no és el més 

problemàtic, ja que en el pitjor dels casos podríem treballar sobre una còpia de la base de dades 

real, però s’ha de tenir en compte ja que pot comportar la pèrdua d’una petita part d’informació 

que en aquell precís moment s’estés modificant o creant abans de reiniciar el servidor.  

 

Aquest procés en alguns casos pot arribar a ser bastant llarg, depenent tal i com hem dit abans, 

del coneixement sobre les entitats de la base de dades que tingués l’informàtic que realitzés les 

consultes. En el nostre cas, abans de tenir aquest mòdul es tardava unes 40 hores de mitja cada 

any per part d’un especialista. 

 

Aquest cost no era el total, ja que després podríem dir que començava la part més laboriosa, que 

era la de comprovar que aquestes consultes eren correctes i es corresponien amb les dades reals, 

això de mitjana suposava unes 60 hores més. 

Com podem veure era una tasca una mica feixuga a realitzar cada any, ja que en part és una 

feina mecànica, però s’havia de tornar a comprovar any rere any que els valors obtinguts eren 

els correctes. 

 

A part del cost que això suposava, el principal inconvenient d’aquest sistema manual 

d’extracció era que no es podia mantenir un control continu sobre l’estat dels indicadors al llarg 

de l’any, ja que fins que no es realitzaven les consultes, els gerents del centre no tenien forma 

d’obtenir dades fiables de com anava el centre fins aquell moment, i realitzar N vegades el 

procés de forma manual era inviable pel cost que suposava. 

Aquest inconvenient, juntament amb el fet que els indicadors d’un any per l’altre gairebé no 

varien, va produir la necessitat de construir un nou mòdul que ens oferís aquestes funcionalitats 

entre d’altres.  
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1.3. Anàlisis d’objectius 
 
 

L’objectiu principal pel qual s’ha dissenyat aquest mòdul, és per poder realitzar un control 

periòdic dels indicadors que ens demana el CatSalut a final d’any, i d’aquesta manera poder 

lliurar uns indicadors el més correctes possible per tal de maximitzar les ajudes econòmiques 

variables que s’ofereixen en funció d’aquests. 

 

Un altre objectiu, lligat a l’anterior, és poder veure aquests valors a diferents nivells, és a dir, si 

el CatSalut demana un indicador tal com el següent: Pacients fumadors, doncs no sols interessa 

veure el nombre de pacients fumadors que tenim en el centre, sinó que també interessa veure per 

a cada professional els pacients fumadors que té associats, de manera que es pugui tenir un 

major control sobre cada un d’ells i això ens permeti prendre les accions correctores necessàries 

en cada cas per tal de millorar els resultats. 
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1.4 Anàlisis d’impacte 
 

1.4.1. En l’organització i els usuaris 
 

La implantació del present mòdul no implicaria un canvi en el dia a dia dels professionals del 

centre, però sí que els permetria, de forma automàtica, dur un millor control dels seus pacients, 

ja que en molts casos degut al gran volum de la seva agenda es poden arribar a oblidar de dur 

ben controlat algun indicador.  

On sí implicaria un canvi important seria en la manera d’obtenir els indicadors, és a dir, en el 

departament de gerència del centre, que a partir de la implantació del mòdul, ja no caldria que es 

preocupessin a finals d’any de contactar amb un informàtic per extreure manualment tota la 

informació de la base de dades, sinó que tan sols hauríen d’exportar en el format desitjat les 

consultes que s’anirien realitzant periòdicament. 

 

1.4.2. En la infraestructura informàtica 

 
El present mòdul no incorpora cap novetat que provoqui un canvi l’infraestructura informàtica 

en els centres on està instal·lada l’aplicació. 
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2. Metodologia 
 
 
Per tal de dur a terme el projecte, s’ha aplicat un procés de desenvolupament basat en un cicle 

de vida iteratiu i incremental per iteracions, aplicant el conjunt de metodologies contemplades 

pel Procés Unificat de Rational (RUP), basat en UML, casos d’ús i el paradigma de 

desenvolupament d’Orientació a Objectes. 

 

El RUP està compost de quatre fases: inici, elaboració, construcció i transició, cadascuna 

d’aquestes fases està dividida en una sèrie d’iteracions, on l’objectiu final de cada iteració és 

oferir com a resultat un increment del producte desenvolupat que afegeixi o millori les seves 

funcionalitats respecte la iteració anterior. En el cas del mòdul d’indicadors, sols es va realitzar 

una iteració per cadascuna d’aquestes fases, a excepció de la fase de construcció, on veurem 

més endavant que se’n van realitzar dues. El fet de realitzar sols una iteració en la resta de fases 

va posar en evidència, un cop finalitzat el desenvolupament de la primera versió, la importància 

de realitzar N iteracions en cada fase per tal de millorar el producte i no haver de realitzar una 

segona versió.  

 

Durant la fase d’inici ens centrarem a comprendre la necessitat del problema, enumerar el 

conjunt de necessitats inicials i analitzar les possibles solucions que tenim. 

 

En la fase d’elaboració, realitzarem les etapes d’anàlisis de requeriment, d’especificació de 

casos d’ús, i d’anàlisi de classes. 

  

En la fase de construcció, descriurem l’arquitectura utilitzada, veurem els patrons utilitzats i 

durem a terme la part de la construcció del mòdul per mitjà d’una sèrie d’iteracions, encara que 

aquestes no s’han decidit documentar, ja que el codi font elaborat en elles no aporta informació 

rellevant a la documentació. Per cada iteració seleccionarem uns casos d’ús, refinarem la seva 

anàlisi i disseny en cas d’èsser necessari, i procedirem a la seva implementació. Realitzarem 

tantes iteracions com siguin convenients fins que acabem amb la implementació del mòdul. En 

el nostre cas, degut a què no és un mòdul excessivament gran, només se n’han realitzat dues, 

una per la part d’administració i una altra per la de monitorització. En aquesta fase també s’hi 

explicaran els trets més significatius de la implementació, en el nostre cas, la tecnologia 

utilitzada per construir els propis indicadors.  

 

Finalment, en la fase de transició, es realitzaran totes les proves corresponents per tal que el 

producte estigui preparat per la seva distribució als clients. 
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Fig. 1 Esforç en activitats segons les fases del projecte 

  

 

El RUP requereix que l’equip del projecte es centri a identificar els riscos crítics de les etapes 

que formen el cicle de vida del projecte. Els resultats de cada iteració, en especial els de la fase 

d’elaboració, han d’ésser seleccionats en un ordre que ens asseguri que els riscos principals són 

considerats primer. 

 22



3. Planificació inicial 
 
 

Si bé el temps inicialment planificat per realitzar aquest projecte havia estat d’aproximadament 

dos mesos, la realitat va ser que aquest es va allargar un parell de mesos més del previst. Això 

va ésser degut al següents motius: 

 

En el moment de realitzar l’anàlisi de requeriments, aquest va coincidir amb el mes d’agost de 

2007, quan client (gerent del centre que ens va demanar el projecte) i cap de projecte del nostre 

departament, estaven a punt de començar els seus respectius períodes de vacances. Aquest fet va 

provocar que no es recollissin correctament totes les necessitats, i que posteriorment, veient les 

funcionalitats que oferia el mòdul i les necessitats que plantejaven els indicadors, s’hagués de 

realitzar una segona versió més global, sobretot quant a estudis de dimensions per cada 

indicador, com veurem més endavant. Pel que fa a la planificació de les etapes del mòdul, 

aquestes es van complir amb diferents desviacions, unes gairebé insignificants respecte a la 

planificació inicial i altres amb desviacions considerables. 

 

A continuació, a través de dos diagrames de Gantt, veurem les planificacions estimades 

inicialment pel desenvolupament de cadascuna de les versions del mòdul. En ells s’ha 

desglossat cadascuna de les etapes seguint l’estructura de l’índex, malgrat que en alguns casos 

no s’han desglossat tots els apartats. 

  

Les planificacions finals les trobarem en el punt 6, just després de veure el desenvolupament de 

cada versió. Serà llavors quan realitzarem una valoració del possible desviament respecte al 

temps estimat inicialment i el real. 

 

Els recursos disponibles per la realització d’aquest projecte han estat: un cap de projecte i 

director del mateix, Sr. Camilo Margelí; un analista-programador, Sr. Javier Peñas Hernàndez i 

un programador, jo mateix. Podrem veure les assignacions dels mateixos en cadascuna de les 

tasques dels diagrames de Gantt que analitzarem posteriorment, per tal d’observar la dedicació 

de cada membre en el projecte. 

  

Com a principal diferència entre les planificacions dels següents dos diagrames, veurem que el 

nombre d’hores planificades a l’estudi previ, va ser considerablement major en la primera versió 

que en la segona. Això és degut a què inicialment no es tenia clar quina opció elegir, i va caldre 

realitzar un estudi més a fons. 
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M’agradaria destacar també com a detall important, que a diferència dels diagrames de Gantt 

realitzats en algunes assignatures de la facultat, en aquests no trobarem punts de control, malgrat 

la importància que aquests tenen. Aquests no estan planificats degut a què es tractava d’un 

projecte de dimensions relativament petites quant a nombre de persones, i per tant el cap de 

projecte no els necessita per seguir el desenvolupament d’aquest en tot moment, concretament 

s’informava de l’estat del projecte de dos a tres cops per setmana. 

 

Veiem en la pàgina següent els diagrames de Gantt de cada versió. 

 

 

 

 

 



3.1. Planificació inicial versió 1.2.1 
 

 
Fig. 2 Planificació inicial versió 1.2.1 

 

Veiem que el nombre total de dies planificats, és de 22,17. Es tracta d’un nombre de dies reduït degut a la dedicació completa dels recursos Analista i 

Programador, ja que si aquesta no hagués estat del 100%, i per tant no s’haguessin pogut dividir les tasques, el nombre de dies pràcticament s’hauria doblat.  

L’etapa més costosa pel que fa a nombre de dies és la de construcció, amb un total de 7 dies, seguida de la d’inici, amb 6,5; elaboració amb 6, i transició amb 

2,67 dies; però si analitzem el cost en nombre d’hores de cada etapa, tenim que l’etapa de construcció té un total de 112h, la d’elaboració en té 96h, 72h la 

d’inici i 48 la de transició. 
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En aquesta segona versió veiem que el nombre de dies planificats és lleugerament menor, amb un total de 20,67. Igual que en l’anterior, també observem que en 

moltes etapes s’hi ha dedicat dos recursos i en alguna fins i tot tres, com per exemple a la fase de proves. El nombre total d’hores que s’estimen necessàries per 

realitzar aquesta segona versió és de 312h, repartides en 120h en la fase de construcció, 112h en la fase de elaboració, 48h en la fase de transició i 32h en la fase 

d’inici. 

 
Fig. 3 Planificació inicial versió 1.2.3 

26

3.2. Planificació inicial versió 1.2.3 

 

 

 

 



4. Desenvolupament versió 1.2.1 
 

4.1. Fase d’inici 
 

4.1.1. Descripció de la necessitat 
 

Tal i com hem comentat durant l’apartat d’introducció, la necessitat generada per cadascun dels 

centres als quals dóna servei Informàtica Mèdica, és poder dur un control periòdic de tots els 

indicadors que el CatSalut els demana a final d’any, i així poder saber quin és l’estat en què es 

troben en tot moment.  

Aquest control no només interessa dur-lo a nivell de centre, sinó que també s’ha demanat poder-

lo dur a nivell de professionals, és a dir, poder veure els valors de cadascun dels indicadors per a 

un professional en concret i d’aquesta manera controlar que tothom realitzi correctament el seu 

treball. 

 

4.1.2. Recull de necessitats inicials 
 

Un cop arribat a aquest punt on sabem quin és l’objectiu del mòdul, enumerarem les necessitat 

inicials demanades pel client: 

 

 Poder crear un indicador de centre. 

 Poder crear un indicador de professional. 

 Poder dur un manteniment dels indicadors del centre.  

 Poder dur un manteniment dels indicadors de professionals.  

 Poder executar els indicadors, tant els de centre com els de professionals. 

 Poder veure un quadre de comandament amb el valor de l’última execució de tots els 

indicadors. 

 Poder veure els valors dels indicadors de centre de manera històrica, agrupant les 

execucions de manera setmanal o bé mensual.  

 Poder veure els valors dels indicadors de professional de manera històrica, agrupant els 

valors de manera setmanal o bé mensual. 

 Poder veure els indicadors associats a un professional de manera històrica, agrupant 

igualment de forma setmanal o mensual els seus valors. 
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 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents indicadors de 

centre. 

 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents indicadors de tipus 

professional. 

 Poder veure una gràfica comparativa entre els diferents indicadors que té assignat un 

professional. 

 

4.1.3. Estudi previ 
 
 
Després d’analitzar les eines que actualment teníem per aquest tipus de necessitat, ens varen 

aparèixer dues possibles solucions: 

 

1. Crear un mòdul totalment a mida que s’ajustés a la necessitat demanada. 

2. Crear un Data Warehouse. 

 

El primer tal i com veurem més endavant no presenta moltes complicacions, tan sols s’ha de 

realitzar un bon disseny per obtenir un sistema d’extracció que no ens origini problemes de 

lentitud amb la base de dades al executar qualsevol indicador. 

 

En el segon cas, la cosa es complica. Primer de tot recordarem què és un Data Warehouse.  

Un Data Warehouse en el context de la informàtica, significa un magatzem de dades i s’utilitza 

per realitzar tasques de consulta i anàlisi sobre aquestes. Segons Bill Inmon, un dels primers a 

escriure sobre el tema de magatzem de dades, un Data Warehouse, ha de complir el conjunt de 

característiques indispensables següents: 

 

 Orientat a temes: Les dades, en la base de dades, han d’estar organitzades de manera 

que tots els elements de dades relatius al mateix món o objecte real, quedin units entre 

sí. 

 Variant en el temps: Els canvis realitzats al llarg del temps a les dades han de quedar 

registrats per tal de què els informes que es puguin realitzar reflecteixin aquesta 

variació. 

 No volàtil: La informació no es pot modificar ni eliminar; una vegada guardada la dada, 

aquesta es converteix en informació únicament de lectura, i es manté per futures 

consultes. 

 28



 Integrat: La base de dades ha de contenir les dades de tots els sistemes operacionals de 

l’organització i aquestes han de ser consistents. 

 

Uns dels elements més importants en l’arquitectura d’un Data Warehouse són les metadades, 

encarregades de recollir totes les definicions de l’organització i el concepte de dades en el 

magatzem de dades; han de tenir la informació referent a taules, columnes de taules, relacions 

entre taules, jerarquia i dimensions de dades i entitats i relacions. 

 

Un Data Warehouse, està format per subconjunts d’agrupacions d’àrees específiques que es 

coneixen amb el nom de Data Mark, i han de complir les característiques següents: 

 

 Conjunt d’usuaris limitats. 

 Àrea específica. 

 Tenir un propòsit específic. 

 Tenir una funció d’ajuda. 

 

Un Data Mart és consultat a través d’eines OLAP. Aquestes eines són la solució utilitzada en el 

camp de la intel·ligència empresarial i tenen per objectiu agilitzar la consulta de grans quantitats 

de dades. Per a ell s’utilitzen estructures multidimensionals o cubs OLAP. Per fer-nos una idea, 

els cubs OLAP, funcionen com els cubs “trencaclosques” dels jocs que tots coneixem, en el joc 

es tracta d’ajuntar els colors, i en el nostre cas es tracta d’organitzar les dades per taules o 

relacions; els primers en els jocs tenen tres dimensions, i en el cas dels cubs OLAP tenen un 

número indefinit de relacions.  

 

Un cub OLAP conté les dades amb la informació d’una determinada variable que es desitja 

analitzar, en cas de l’exemple de la Fig. 4 aquesta variable seria ‘Accidentacion’,  proporcionant 

una vista lògica de dades provinents del sistema de data Warehouse. Aquesta vista estarà 

formada segons unes dimensions, en el nostre exemple aquestes són: ‘Fecha’, ‘Centre’, 

‘SituacionAccidentado’, ‘TipoAccidente’ i ‘Accidentado’, i podrà contenir informació calculada 

com els atributs ‘diasBaja’, ‘consecuenciaMuerte’ o ‘codigoAccidente’. L’anàlisi de les dades 

està basat en les dimensions de l’hipercub, per tant es tracta d’una anàlisi multidimensional. 
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Accidentacion
idFecha (FK)
idPuestoAfectado (FK)
idCentre (FK)
idTipoAccidente (FK)
idAccidentado (FK)
idSituacionAccidentado (FK)

diasBaja
consecuenciaMuerte
codigoAccidente

Fecha
idFecha

fecha
fechaTxt1
fechaTxt2
fechaTxtXXL
diaSemana
mes
anyo
tipoDia
cuatrimestre
estacion
periodoVacacional
tipoPeriodo

Centre
idCentre

notificador
nomCentre
nomUP
nomEmpresa
ciudad
comarca
provincia

TipoAccidente
idTipoAccidente

nombreTipo
subtipo
gravedad

Accidentado
idAccidentado

sexe
nombre
apellido1
apellido2
apellidosNombre

LocalizacionAccidente
idPuestoAfectado

nombreLocalizador
nombreUP
nombreEmpresa
tipoLugar
tipoLugarCat365
localizacionEspecifica

SituacionAccidentado
idSituacionAccidentado

horaTrabajo
edat
tipoTrabajo
tipoContrato
situacionContrato
puestoTrabajo
upPuestoTrabajo
empresaPuestoTrabajo
experienciaLaboral
turno
centroExterno

 
Fig. 4 Exemple de cub OLAP 

 

 

A la informació del cub s’hi pot accedir mitjançant “taules dinàmiques” en un full de càlcul, a 

través d’eines de reporting, o bé a través de programes personalitzats, que seria el que hauríem 

de realitzar en el nostre cas, per posteriorment, un cop recuperada, mostrar-la tal i com ens la 

demanen.  

Aquestes taules dinàmiques ens permeten manipular les vistes realitzant creuaments de dades, 

filtratges, organitzacions o bé totals de la informació amb molta facilitat. Però sens dubte, una 

característica que les fa úniques és la rapidesa amb la qual s’executen.  

 

A continuació, en la Fig. 5, veiem un esquema del que hem explicat anteriorment. També 

aprofitaré per comentar què significa el requadre verd, ETL (Extraction, Transformation, 

Loading), que no hem comentat fins el moment. Aquest representa els processos d’extracció, 

transformació i càrrega de la informació de la base de dades a explotar al Data Warehouse.   

 

 

 

 

 30



 

 
 

Fig. 5 Exemple Data Warehouse 
 

 

A continuació explicarem en què consisteixen cadascun d’ells: 

 En el procés d’extracció obtenim la informació desitjada a partir de les dades 

emmagatzemades en fonts externes, en el nostre cas la base de dades del propi centre. 

 En el procés de transformació es realitzen les operacions necessàries a les dades per tal 

que puguin ser carregades en el Data Warehouse o es puguin migrar a aquest des d’una 

altra base de dades. 

 I en el procés de càrrega emmagatzemem les dades en la base de dades final, el Data 

Warehouse. 

 

Com veiem, la construcció d’un Data Warehouse no és trivial, ja que implica un procés d’anàlisi 

important, sobretot per crear correctament totes les metadades que seran les que ens permetran 

definir els cubs necessaris per poder extreure cadascun dels indicadors demanats. A més, 

després caldrà programar específicament tot el tema de connectivitat entre el Data Warehouse i 

l’aplicació per mostrar les dades tal i com ens les demanen. 
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Ara, un cop documentats, estem en condicions d’analitzar els pros i contres de les dues 

propostes, per tal d’elegir l’opció que millor s’ajusti a les necessitats que tenim. 

 

Per al procés de decisió, es varen tenir en compte els factors següents: 

 Nombre de consultes a realitzar (Criteri 1): Tan sols es vol tenir controlats els 

indicadors que ens demana el CatSalut a final d’any, o addicionalment, en algun cas 

especial, algun indicador extra que demani el centre per controlar alguna variable o 

episodi concrets. 

 El cost (Criteri 2): Aquest no pot ser molt elevat, s’ha d’ajustar a la necessitat, ja que tal 

i com hem comentat anteriorment només es vol controlar un conjunt reduït 

d’indicadors. 

 Poder visualitzar temporalment els valors de manera senzilla i ràpida (Criteri 3): Aquest 

és l’objectiu principal del mòdul. 

 

Analitzant aquest tres criteris anteriors per a les dues solucions plantejades, obtenim la taula 

següent:  

 

Criteris Mòdul a mida Data Warehouse 

(Criteri 1) Ens ajustem perfectament al criteri 

ja que sols implementarem els 

indicadors demanats. A més, degut 

a què aquestes consultes en alguns 

casos seran molt específiques i 

tenen un conjunt important de 

condicions, realitzar-les de manera 

individual, malgrat la complicació 

que impliqui la consulta, es podrà 

realitzar sense problemes. 

Construint un Data Warehouse, podrem 

realitzar una explotació de dades de 

cadascun dels data Marts necessaris per 

satisfer els indicadors, però degut a la 

complicació d’aquests últims, podríem 

arribar a tenir nombrosos problemes, ja 

que en algun cas segurament es creuarien 

dimensions de diferents cubs, i ens 

complicaria moltíssim l’obtenció de 

l’indicador. 

(Criteri 2) El cost serà la suma de: la 

implementació d’un procés genèric 

d’extracció de dades, que haurà de 

ser capaç de realitzar una consulta a 

la base de dades i recuperar els seus 

valors en unes taules històriques; el 

de la generació i configuració de 

cadascun dels indicadors demanats; 

i el de la generació de la 

Aquí el cost serà la suma de: generar tota 

la part arquitectònica del propi Data 

Warehouse, que com hem vist 

anteriorment és laboriós, ja que s’utilitza 

per estudis de grans volums de dades 

relacionats semànticament, però en el 

nostre cas, generalment un indicador no 

té molt a veure amb el següent, i ens 

obligarà a crear diferents data Marts; a 
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presentació per pantalla dels valors 

consultats. 

més, hauríem de sumar el cost de generar 

posteriorment un sistema capaç de 

recuperar els valors de les consultes 

corresponents, per poder mostrar els seus 

valors de manera històrica a l’aplicació.  

(Criteri 3) S’ha de realitzar un sistema a mida 

el suficientment general, per tal de 

recuperar, d’unes taules històriques, 

els valors guardats de cada 

indicador i mostrar-los per pantalla 

tal i com ens els demanen. 

Igualment que en el cas del mòdul, 

s’hauria de realitzar un sistema a mida 

per tal de mostrar les dades tal i com ens 

les demanen, però es complicaria de 

manera considerable degut a la 

complexitat que arribaria a tenir el Data 

Warehouse. 

 

 

Analitzant la taula anterior varem arribar a la conclusió que la implementació d’un Data 

Warehouse seria una solució excessivament complicada per les necessitats del mòdul i no 

aprofitaríem tot el seu potencial, amb el handicap afegit que el seu cost es dispararia 

considerablement respecte a l’opció de realitzar un mòdul a mida, degut a què alguns indicadors 

són molt específics i això ens dificulta considerablement la creació dels diferents Data Marks. 
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4.2. Fase d’elaboració 
 
En aquesta fase realitzarem les etapes d’anàlisi de requeriments, especificació i anàlisi. 

 

4.2.1. Anàlisis de requeriments 
 
Seguidament enumerarem els requeriments, tant funcionals com no funcionals, del nostre 

mòdul, fruit de les necessitats demanades pel client en el punt anterior, a més de les noves 

sorgides.  

 
 

4.2.1.1. Requeriments funcionals 
 
 

4.2.1.1.1. Introducció 
 
 
Els requeriment funcionals són les necessitats que tenen les diferents persones i entitats que 

treballen en l’entorn on es vol implantar el sistema informàtic. Aquestes necessitats es 

classifiquen segons el tipus de treballador i/o organitzacions que l’utilitzen, formant subsistemes 

independents i el més autònoms possibles. Els requeriments, per tant, són una simple 

enumeració d’aquestes necessitats que acabem de comentar. Això no vol dir que tots els 

requeriments hagin d’acabar formant part del sistema software. Aquestes necessitats després 

seran estudiades pels analistes, i seran aquests els que prendran la decisió de si són possibles 

d’integrar dins el sistema, o si pel contrari, no poden ser automatitzades. En cas de què sigui 

possible aquesta integració, es prendrà la decisió si s’integraran en el desenvolupament actual o 

es deixaran per una versió posterior. 

 
 

4.2.1.1.2. Com s’han obtingut els requeriments 
 
 
Els requeriments, per tant, són una descripció de les necessitats que té cada un dels usuaris del 

sistema, així com del sistema general.  

 

L’objectiu de la captura de requeriments és identificar i deixar documentat tot el que els usuaris 

necessiten, en un format comprensible tant pel propi usuari del sistema com pels professionals 
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que s’encarregaran del procés de desenvolupament. No sols és necessari documentar, sinó que 

també és fonamental, dins dels requeriments, detectar els riscos que aquests poden implicar, de 

forma que es puguin conèixer des d’un principi i no es presentin contratemps en les fases 

posteriors de desenvolupament del sistema. 

El principal problema radica en què, habitualment, les persones encarregades de la captura de 

requeriments (els analistes) no coneixen el domini sobre el que treballaran. Una solució a aquest 

problema és fer reunions entre els analistes i els usuaris finals del sistema, amb l’objectiu de què 

els primers arribin a entendre de la millor manera possible quin és el domini del sistema i 

extreguin d’aquestes la informació necessària. Tot i així, sempre hi ha casos en què, ja sigui per 

malentesos entre usuaris i analistes (el més comú), o bé sigui per carències en la informàtica 

obtinguda degut a un nombre insuficient de reunions en molt casos, els requeriments no estiguin 

del tot ben definits, i s’hagin de realitzar més revisions sobre la documentació generada com ens 

ha passat en el nostre cas. 

En el cas concret d’aquest projecte, l’anàlisi i la investigació dels requeriments la va dur a terme 

el cap de projecte del nostre departament, a través de reunions i posades en comú amb el gerent 

del centre que ens va demanar el sistema.  

 

4.2.1.1.3. Identificació dels usuaris de sistema 
 
Els usuaris són aquelles entitats externes (ja siguin persones o altres sistemes) que necessiten 

interactuar amb el sistema, realitzant peticions per obtenir resultats. No obstant, durant  el 

procés d’identificació d’usuaris, no es  pretén la identificació de “instàncies d’usuaris”, és a dir, 

persones o programes concrets que interactuïn amb el sistema, sinó que es busca rols o conjunts 

d’usuaris, els membres dels quals realitzin el mateix tipus de tasques sobre el sistema. 

 

En el nostre cas tenim quatre rols diferenciats: el gerent del centre, usuari avançat o 

administrador, el professional sanitari i el sistema. Els trets que els diferencien són: en el primer 

cas ha de tenir un control total sobre les funcionalitats que ens permeten visualitzar els valors de 

qualsevol indicador; el segon ha de poder dur el manteniment de qualsevol indicador, tant de 

nivell de centre com a nivell de professional; el tercer ha de permetre tenir control sobre les 

funcionalitats que ens permeten veure els valors dels indicadors que aquell professional té 

assignats; i el quart ha de poder executar els indicadors de forma automàtica. 

 

4.2.1.1.4. Requeriments funcionals dels actors 
 
A continuació analitzarem de manera detallada els requeriments funcionals dels actors 

comentats en l’apartat anterior. 
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4.2.1.1.4.1. Usuari avançat o administrador  
 

Primer de tot veurem les necessitats que té un usuari avançat o administrador. 
 
 

Ref. Descripció 
UA-01 Poder crear un indicador de tipus centre. 

UA -02 Poder crear un indicador de tipus professional. 

UA -03 Poder modificar les característiques bàsiques d’un indicador de tipus centre. 

UA -04 Poder modificar les característiques bàsiques d’un indicador de tipus professional.

UA -05 Poder executar els indicadors creats tan de manera manual com programar una 

execució de manera automàtica segons una expressió temporal. 

 
 
Com veiem totes elles fan referència al que és l’administració del mòdul, aquesta consisteix a 

poder donar d’alta nous indicadors dels dos tipus vistos anteriorment, centre i professional; 

poder dur un manteniment sobre aquests, poder abocar execucions manuals i poder programar 

automàticament segons una expressió temporal execucions automàtiques. 

 

4.2.1.1.4.2. Gerent del Centre 
 
A continuació veurem les necessitats d’un gerent d’un centre: 
 
 

Ref. Descripció 
GC-01 Poder veure un quadre de comandament amb totes les execucions dels indicadors 

a nivell centre. 

GC-02 Poder veure els valors dels indicadors de centre de manera històrica, agrupant les 

execucions de manera setmanal o mensual. 

GC-03 Poder veure els valors dels indicadors de professionals de manera històrica, 

agrupant les execucions igualment de manera setmanal o mensual. 

GC-04 Poder veure els valors dels indicadors d’un professional de manera històrica, 

agrupant les execucions igualment de manera setmanal o mensual. 

GC-05 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents indicadors de 

tipus centre. 

GC-06 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents indicadors de 

tipus professional. 

GC-07 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents indicadors 

associats a un professional. 
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GC-08 Poder treure un llistat dels valors dels indicadors de tipus centre. 

GC-09 Poder treure un llistat dels valors dels indicadors de tipus professional. 

GC-10 Poder treure un llistat dels valors dels indicadors associats a un professional. 

GC-11 Poder extreure els valors dels indicadors seleccionats de tipus centre, en format 

Microsoft Excel. 

GC-12 Poder extreure els valors dels indicadors seleccionats de tipus professional, en 

format Microsoft Excel. 

GC-13 Poder extreure els valors dels indicadors seleccionats associats a un professional, 

en format Microsoft Excel. 

  
Un gerent del centre, com veiem, ha de poder tenir accés a tots els valors calculats per cadascun 

dels indicadors, així com poder llistar els seus valors, exportar-los en format Excel i visualitzar 

la seva evolució de manera gràfica; tot per tal de poder controlar de la millor manera possible 

l’estat del centre en qualsevol moment. 

  

4.2.1.1.4.3. Professional sanitari 
 

Veiem ara les necessitats d’un professional sanitari: 
 
 

Ref. Descripció 
PS-01 Poder veure els valors dels propis indicadors assignats de manera històrica, 

agrupant les execucions de manera setmanal o mensual. 

PS -02 Poder treure un llistat dels valors dels indicadors que té associats. 

PS -03 Poder extreure els valors dels seus indicadors en format Excel. 

PS -04 Poder veure gràficament l’evolució dels seus indicadors. 

 
El professional sanitari tan sols ha de tenir accés als seus propis indicadors, per tant mai veurà 

cap indicador el qual no tingui assignat, a diferència d’un gerent del centre que pot veure 

qualsevol tipus d’indicador. 

 

4.2.1.1.4.4. Sistema 
 

Veiem finalment les necessitats del Sistema: 
 
 

Ref. Descripció 
SI-01 Poder abocar de forma automàtica l’execució dels indicadors segons una 

expressió temporal. 
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El sistema ha de poder executar de forma automàtica segons una expressió temporal els 

indicadors desitjats. 

4.2.1.2. Requeriments no funcionals 
 

A més dels requeriments funcionals que acabem de mencionar, també existeixen els 

requeriments no funcionals, que són les necessitats globals del sistema i tenen un impacte 

important sobre alguns casos d’us, però que no es poden associar directament a cap d’ells en 

concret, sinó que s’han d’aplicar a la major part. 

 

Veiem quins són: 

 

Ref. Descripció 
RNF -01 Rapidesa i no bloquejant. 

RNF -02 Robustesa i fiabilitat. 

RNF -03 Fàcilment ampliable i modificable. 

RNF -04 Seguretat. 

 

4.2.1.2.1. RNF-01. Rapidesa i no bloquejant. 
 

La rapidesa a l’hora de consultar les dades i que no bloquegi a d’altres usuaris del centre quan 

s’executa un indicador és un objectiu fonamental en aquest mòdul, ja que si fos el cas, es podria 

arribar a aturar l’activitat del centre amb els problemes que això suposaria. 

 

4.2.1.2.2. RNF-02. Robustesa i fiabilitat. 
 
Es demana que el sistema compleixi aquestes característiques donat que es tracta d’un mòdul 

important que permet informar-nos en tot moment de l’estat del centre en qüestió, cobrint la 

necessitat d’haver de demanar l’extracció de dades a través de consultes manuals per indicadors 

d’interès. 

 

4.2.1.2.3. RNF-03. Fàcilment ampliable i modificable. 
 

Ha de ser un mòdul fàcilment ampliable i modificable, degut a què d’un any per un altre pot 

aparèixer un nou indicador que anteriorment no hagués estat demanat, i no hi hauria d’haver cap 

tipus de problema per poder-lo definir. 
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4.2.1.2.4. RNF-04. Seguretat 
 

La seguretat és un element fonamental en qualsevol centre d’Atenció Primària, sobretot pel que 

fa a la protecció de dades dels pacients, garantida mitjançant la Llei Orgànica de Protecció de 

Dades, i els seus propis metges; per tant, l’accés segur a aquestes dades ha d’estar garantit i és 

un punt fonamental. 
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4.2.3. Especificació 
 
Acte seguit veurem com s’ha obtingut el model de casos d’ús i posteriorment els seus respectius 

diagrames. 

 

4.2.3.1. Obtenció del model de casos d’ús 
 

4.2.3.1.1. Introducció 
 

Un cop s’han analitzat i descrit detalladament els requeriments del sistema, arriba la fase 

d’especificació. L’objectiu d’aquesta etapa és identificar les funcions que ha d’oferir el sistema 

als seus usuaris. Això s’aconsegueix amb el model de casos d’ús, que mostra les funcions del 

sistema (casos d’ús) i les relacions entre elles, així com la manera en què els actors interactuen 

amb el sistema. 

Els casos d’ús són una bona eina per millorar la comprensió dels requeriments, degut a què es 

tracta d’una descripció narrativa dels processos de negoci. Un cas d’ús és una descripció d’un 

procés des del començament fins el final, i sovint acostuma a englobar diversos passos 

intermedis (normalment, un cas d’ús no és un simple pas dins un procés complet).  A més, 

aquest procés ha de produir algun tipus de valor afegit als actors participants.  

Per altra banda, les funcions del sistema identificades durant l’especificació prèvia dels 

requeriments, han de ser assignades al cas d’ús. A més, ha de ser possible verificar que tots els 

requeriments han estat assignats a algun cas d’ús, s’aconsegueix així vincular d’una manera 

important els requeriments amb els casos d’ús, de forma que es pugui seguir l’evolució d’un 

requeriment des d’un principi (en forma de cas d’ús), fins el final (etapes d’implementació i 

proves). A més, també aconseguim demostrar que el sistema satisfà totes les necessitats que 

demanen els usuaris.  

Per aconseguir avançar des dels requeriments fins al model de casos d’ús, s’ha de seguir els 

passos següents: 

 

 Identificar els casos d’ús a partit dels requeriments. 

 Identificar els actors del sistema. 

 Organitzar els casos d’ús en paquets per fer el treball més manejable. 

 Documentar els casos d’ús amb el format corresponent. 

 

A continuació explicarem detalladament els passos: 
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4.2.3.1.2. Identificació dels casos d’ús 
 

Per identificar els casos d’ús d’un sistema es necessita revisar detingudament els requeriments 

obtinguts dels usuaris del sistema. El mètode que s’utilitza per identificar-los està basat en els 

actors. Primer s’han d’identificar els actors relacionats amb el sistema, i seguidament, per cada 

actor, s’ha d’identificar els processos que inicien o en els que participa. 
 
 

4.2.3.1.3. Identificació dels actors 
 

Abans d’identificar els casos d’ús del sistema, s’ha d’haver identificat prèviament els actors que 

participen en el mateix. 
 
 

4.2.3.1.3.1. Què són els actors? 
 

Un actor és un usuari de sistema que, d’una manera o altra, participa en la història d’un cas d’ús. 

Normalment estimula el sistema amb successos d’entrada, o bé rep alguna notificació d’aquest. 

El nom dels actors representa el paper que exerceixen dins els diferents casos d’ús en els quals 

participa. 

En un cas d’ús hi ha un actor iniciador que produeix un estímul inicial, i possiblement altres 

actors participants. Els actors acostumen a ser els representants de les persones, però poden ser 

qualsevol tipus de sistema, com per exemple, software que iniciï accions, com trobarem en el 

nostre cas quan s’iniciï de manera automàtica l’execució dels indicadors, o bé quan es rebin 

alarmes del sistema. 
 
 

4.2.3.1.3.2. Identificació dels actors 
 

Tal i com acabem de mencionar, els actors acostumen a ser les persones que acabaran utilitzant 

el sistema informàtic d’informació que es desenvolupa.  

En una primera aproximació, sembla clar que ha d’existir un actor per cada tipus d’usuari que 

participa, i aquests usuaris són els que ens han ajudat a obtenir els requeriments funcionals. Però 

observant detingudament els requeriments obtinguts detectem que diferents usuaris del sistema 

necessiten realitzar les mateixes accions, fet que ha comportat la creació d’un actor concret 

anomenat Professional Sanitari del qual hereta les seves funcionalitats l’actor Gerent, així podrà 

realitzar les mateixes funcionalitats més algunes d’extra. 
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4.2.3.1.3.3. Jerarquia d’actors 
 

A continuació, en la Fig. 6, mostrem en un diagrama la jerarquia d’actors del mòdul 

d’indicadors. 

 

Administrador

Usuari

Sistema

Gerent

Professional Sanitari

 
Fig. 6 Diagrama de la jerarquia d'actors 

 
 
 
 
Tal i com s’observa en el diagrama, tenim un actor Professional Sanitari que encapsula les seves 

pròpies operacions. 

El Gerent encapsularà totes aquelles funcionalitats que té un Professional Sanitari més les seves 

pròpies. 

Després trobem l’actor Sistema, que encapsularà els automatismes que realitzi el sistema 

automàticament. 

L’actor Administrador s’encarregarà de totes les funcionalitats necessàries que tinguin a veure 

tant amb la configuració del funcionament del mòdul, com amb la configuració necessària del 

sistema pel seu funcionament. 
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I finalment trobem un actor Usuari, que engloba a tots els actors que tenim, això és degut a què 

tot actor és un usuari, i com a tal s’haurà de validar i autentificar per dur a terme qualsevol 

acció. 
 
 
 

4.2.3.1.4. Organització de casos d’ús 
 

Generalment els casos d’ús es solen organitzar en paquets, això és degut al gran nombre que 

n’hi sol haver. En el nostre cas, si observem l’aplicació sinAPsis, com veurem en la Fig. 7 i tal i 

com hem comentat en la introducció, tenim diferents subsistemes que contenen conjunts de 

casos d’ús agrupats per funcionalitats. 

 

La idea és construir subsistemes el més desacoblats i cohesius possibles: 

 

 Un subsistema és el més desacoblat possible quan no depèn de cap altre subsistema. En 

el nostre cas, tindrà algunes dependències amb els subsistemes de Seguretat i Comú, 

dels quals reutilitzarem alguns casos d’ús ja programats, com veurem més endavant en 

els diagrames de casos d’ús. 

 

 Un sistema és cohesiu quan tota la funcionalitat que conté està relacionada entre si. Tots 

els conceptes estan lligats i tenen una funcionalitat en comú. 

 

 

Aplicant aquests dos principis s’aconsegueixen sistemes estructurats amb subsistemes que 

representen mòduls comprensibles i fàcilment substituïbles i ampliables, complint així amb 

l’objectiu de l’empresa.  

 

A continuació, en la Fig. 7, veurem els subsistemes de casos d´`us que ens queden amb 

l’aparició del nou mòdul d’indicadors així com les seves dependències comentades 

anteriorment. 
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Vacunació
<<subsystem>>

Història Clínica
<<subsystem>>

IT
<<subsystem>>

Derivacions
<<subsystem>>

Comú
<<subsystem>>

Receptes
<<subsystem>>

Protocols
<<subsystem>>

Seguretat
<<subsystem>>

Petició Anàlis is
<<subsystem>>

Tesauro
<<subsystem>>

Citació
<<subsystem>>

Gestion 
Economica

<<subsystem>>

M

M

M

Processos 
Terapèutics

<<subsystem>>

M

Vademecum
<<subsystem>>

Indicadors
<<subsystem>>

 
Fig. 7 Disseny de subsistemes de casos d’ús 

 
 
 
 

4.2.3.1.5. Documentació d’un cas d’ús 
 

A continuació donarem un exemple de la documentació dels casos d’ús. En aquest projecte s’ha 

decidit escriure els casos d’ús amb una descripció inicial i de manera estesa, és a dir: 

 

 Descripció inicial: es descriu el procés molt breument, per poder entendre ràpidament el 

grau de complexitat i de funcionalitat del sistema. Únicament es dóna informació sobre 

el nom del cas d’ús, els actors que participen, una breu descripció sobre la utilitat del 

cas d’ús i la importància d’aquest dins el sistema.  

 Estesa: es dóna una descripció detallada del projecte del cas d’ús. S’ha separat aquesta 

descripció en dos seccions: una primera secció de Curs típic de successos, on s’ha 

descrit detalladament el procés del cas d’ús, i una segona secció de Curs alternatiu, on 

es descriuen els errors o altres camins en què pot derivar l’execució del procés. 
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Un exemple de descripció detallada d’un cas d’ús en format estés seria el següent: 

 

Cas d’ús: Crear un nou indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet a l’administrador crear un nou indicador dins el sistema. 

Tipus: Primari 

 

Curs típic de successos: 
 
 
 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 El cas d’ús comença quan a 

un administrador se 

l’informa de què ha de 

crear un nou indicador. 

 

2 L’administrador introdueix 

les dades del nou indicador, 

així com el tipus de nivell 

al qual pertany i el tipus de 

recol·lector associat. 

 

3  El sistema processa les 

dades del nou indicador i 

dóna d’alta el nou 

indicador. 

 
 
 
 

Curs alternatiu: 

Línea 3 – Falta afegir un camp requerit. 

Línea 3 – Indicador ja existent amb aquest nom. 
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4.2.3.2. Diagrama de casos d’ús 
 
 

En la següent figura veurem els paquets en què hem dividit els casos d’ús del subsistema 

indicadors.  

 

 
 

MonitoritzacióAdministració

 
 
 

Fig. 8 Paquets de casos d’ús del subsistema d’indicadors. 
 
  
 

 
S’ha agrupat els casos d’ús segons funcionalitats; el primer paquet contindrà tots els casos d’ús 

necessaris per administrar el propi mòdul, i el segon contindrà tots els casos d’ús necessaris per 

consultar i visualitzar els valors dels indicadors per tal de realitzar totes les funcionalitats 

relacionades amb aquests. 

 

 

4.2.3.2.1. Administració 
 
 
El paquet administració, com veiem en la Fig. 9, necessitarà els actors Administrador i Sistema, 

i contindrà totes les funcionalitats de gestió i administració del mòdul. 

 

 

Administrador

(from Actores)

Gestió 
indicadors

Sistema

(from Actores)

 
Fig. 9 Actors en el paquet Administració 
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Veiem ara en la Fig. 10 els  casos d’ús que formen la carpeta Gestió d’indicadors del paquet 

Administració. 

 

 

Imprimir l listat indicadors

Modificar un indicador

El iminar l 'ul tima execució d'un 
indicador

Donar de baixa un indicador

Llançar l 'execució d'un indicadorCrear un nou indicador

Llistar indicadors

<<extends>>

<<extends>>

<<include>>

<<extends>>

Afegir nou nivell indicador Eliminar nivell  indicador

<<extends>>

<<include>>

Crear cron job

(from Gestió cron jobs)

Administrador

(from Actores)

<<extends>>
<<extends>><<extends>><<extends>>

Llançar job

(from Gestió cron jobs)

Executar job indicadorsSistema

(from Actores)

<<extends>>

 
Fig. 10 Diagrama de casos d’ús de la carpeta gestió d’indicadors en el paquet administració  
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4.2.3.2.1.1. Llistar indicadors 
 

Cas d’ús: Llistar indicadors 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet llistar els indicadors que tenim donats d’alta en el nostre sistema. A través 

d’ell podrem accedir a la resta de casos d’ús del paquet Administració excepte Executar tots els 

indicadors. 

Tipus: Primari 

 

 

 
 

Fig. 11 Pantalla de llistat d’indicadors 
 

Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 L’administrador polsa la icona per 

poder visualitzar la llista 

d’indicadors.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, en la qual es podrà indicar 

el grup d’indicador, el nom de 

l’indicador o bé l’estat de l’indicador. 

2  El sistema mostrarà una llista amb 

tots els indicadors que compleixen 

les condicions de cerca indicades per 
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l’administrador. Per cada indicador 

mostrarem el grup, el nom, si és de 

nivell centre, si és de nivell 

professional, la data de l’última 

execució en cas que en tingui i el 

resultat de la seva execució del seu 

màxim nivell, en el nostre cas centre. 

3 L’administrador modifica els 

camps a través dels quals filtrar i 

polsa el botó refrescar 

Tornem al punt 2. 

5 L’administrador polsa la icona 

donar de baixa un indicador. 

CU:  Donar de baixa un indicador 

6 L’administrador polsa la icona 

modificar un indicador. 

CU:  Modificar un indicador 

7 L’administrador polsa la icona 

eliminar l’última execució d’un 

indicador. 

CU:  Eliminar l’última execució 

d’un indicador 

8 L’administrador polsa la icona 

crear un nou indicador. 

CU:  Crear un nou indicador 

9 L’administrador polsa la icona 

imprimir llistat indicadors. 

CU:  Imprimir llistat indicadors 

 
 

Curs alternatiu: 

 

Ordre 5 – Si l’administrador polsa el botó donar de baixa i no ha seleccionat cap indicador, el 

sistema mostrarà un missatge dient que s’ha de seleccionar algun indicador. 

Ordre 7 – Si l’administrador polsa el botó eliminar l’última execució d’un indicador i no ha 

seleccionat cap indicador, el sistema mostrarà un missatge dient que s’ha de seleccionar algun 

indicador. 

 
 

4.2.3.2.1.2. Imprimir llistat indicadors 
 

Cas d’ús: Imprimir llistat indicadors 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet imprimir els indicadors que apareixen en la pantalla de la Fig. 11. 

Tipus: Secundari 
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Fig. 12 Popup impressió llistat d’indicadors 
 
 
 
 
 
Curs típic de successos: 

 
 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 L’administrador polsa la icona per 

poder imprimir el llistat 

d’indicadors.  

El sistema mostrarà un popup com 

l’anterior, en el qual veurem la 

informació que contenia la taula del 

cas d’ús anterior, on teníem per cada 

indicador el seu grup, nom, si és de 

nivell centre, si és de nivell 

professional, la data de la seva última 

execució i el seu resultat. 
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4.2.3.2.1.3. Crear un nou indicador 
 

Cas d’ús: Crear un nou indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet donar d’alta un nou indicador en el sistema. En ell podrem associar nous 

tipus de nivells indicador a l’indicador, és a dir, nivell centre i nivell professional; així com 

eliminar-los. 

Tipus: Primari 

 

 
 

Fig. 13 Pantalla d’alta d’un nou indicador 
 

 

Curs típic de successos: 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1.1 L’administrador accedeix a la 

pantalla de creació d’un nou 

indicador.  

Apareixerà una pantalla com 

l’anterior amb una sèrie de camps: 

nom de l’indicador; grup al qual 

pertany; tipus de freqüència en la qual 

s’executarà; estat de l’indicador; data 

de l’última execució, la qual no serà 

editable i per tant en la creació d’un 
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nou indicador no tindrà valor; 

comentari; rangs per parametritzar els 

rangs dels valors dels indicadors i així 

poder crear els gràfics corresponents 

dins el quadre de comandament, com 

veurem més endavant; tipus 

d’indicador, podrà ser de nivell centre, 

nivell professional o ambdós; i 

recol·lector que utilitzarà per realitzar 

la consulta a la base de dades.  

1.2  Els possibles valors del grup es 

recuperaran de la base de dades dins 

un combobox. 

1.3  L’estat en el moment de crear un nou 

indicador serà actiu. 

1.4  El tipus de freqüència també es 

recuperarà de la base de dades dins un 

combobox. 

1.5  Els noms dels recol·lectors es 

recuperaran d’un directori físic on els 

tindrem guardats dins un combobox. 

2 L’administrador modificarà els 

camps comentats anteriorment. 

  

3 L’administrador polsa la icona 

afegir un nou nivell indicador. 

CU:  Afegir nou nivell indicador 

4 L’administrador polsa la icona 

eliminar un nivell indicador. 

CU:  Eliminar nivell indicador 

5 L’administrador polsa el botó 

guardar. 

El sistema crearà un nou indicador 

associant els valors introduïts al nou 

indicador. 

 
 

Curs alternatiu: 

 

Ordre 5 – Si l’administrador no ha introduït un nom per a l’indicador, el sistema ens advertirà 

que aquest és requerit i cancel·larà l’operació. 
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Ordre 5 – Si l’administrador no ha seleccionat un grup per a l’indicador, el sistema ens advertirà 

que aquest és requerit i cancel·larà l’operació. 

Ordre 5 – Si l’administrador no ha seleccionat un recol·lector per a l’indicador, el sistema ens 

advertirà que aquest és requerit i cancel·larà l’operació. 

Ordre 5 – Si l’administrador introdueix un nom per a l’indicador que ja existeix, el sistema ens 

advertirà que aquest ha de ser únic i cancel·larà l’operació. 

 
 
 

4.2.3.2.1.4. Modificar un indicador 
 

 

Cas d’ús: Modificar un nou indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet modificar les característiques d’un indicador donat d’alta en el sistema. Es 

podran modificar tots els camps que hem vist en el cas d’ús anterior menys la data d’última 

generació ja que el seu valor no és editable. 

Tipus: Primari 

 

 

 
 

Fig. 14 Pantalla de modificació d'un indicador 
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Curs típic de successos: 

 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1.1 L’administrador accedeix a la 

pantalla de modificació d’un 

indicador.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, en ella es carregaran els 

valors dels camps que tenim guardats 

per l’indicador.  

1.2  El camp grup haurà de carregar tots 

els grups que tenim en la base de 

dades en un combobox, però ha de 

mostrar el que tenim guardat en la 

base de dades. 

1.3  El mateix passa amb el tipus de 

freqüència,  s’hauran de carregar tots 

els tipus de freqüència que tenim en 

un combobox, però seleccionar el 

que té associat l’indicador que estem 

modificant. 

1.4  En el camp recol·lector, hem de 

carregar els recol·lectors del directori 

físic on els guardem, però s’ha de 

mostrar el que tenim associat al propi 

indicador. 

2 L’administrador modifica els 

camps que desitja. 

 

3 L’administrador polsa la icona 

afegir un nou nivell indicador. 

CU:  Afegir nou nivell indicador 

4 L’administrador polsa la icona 

eliminar un nivell indicador. 

CU:  Eliminar nivell indicador 

5 L’administrador polsa la icona 

llançar l’execució de l’indicador. 

CU:  Llançar l’execució d’un 

indicador 

6 L’administrador polsa el botó 

guardar. 

El sistema guardarà les noves dades 

de l’indicador i tornarà a la pantalla 

on mostrem la llista d’indicadors. 
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Curs alternatiu: 

 

Ordre 5 – Si l’administrador modifica el nom de l’indicador per un que ja existeix, el sistema 

ens advertirà que aquest ha de ser únic i cancel·larà l’operació. 

 

4.2.3.2.1.5. Donar de baixa un indicador 
 
 
Cas d’ús: Donar de baixa un indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet donar de baixa indicadors en estat actiu. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 15 Pantalla per donar de baixa un indicador 
 

Curs típic de successos: 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 L’administrador polsa el botó 

donar de baixa.  

El sistema refrescarà la llista 

d’indicadors eliminant d’ella aquells 

indicadors que l’usuari ha seleccionat 

i donat de baixa.  
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4.2.3.2.1.6. Eliminar l’última execució d’un indicador 
 
Cas d’ús: Eliminar l’última execució d’un indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet eliminar els valors de l’última execució d’un indicador. 

Tipus: Secundari. 

 

 

 
 

Fig. 16 Pantalla per eliminar l’última execució d’un indicador 
 

 

Curs típic de successos: 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 L’administrador polsa el 

botó eliminar l’última 

execució d’un indicador.  

El sistema demanarà confirmació si es 

desitja eliminar l’última execució dels 

indicadors seleccionats.  

2 L’administrador acceptarà 

o rebutjarà l’operació.  

Si l’usuari accepta l’operació, el sistema 

eliminarà l’última execució dels indicadors 

seleccionats, eliminant tots els valors 

associats a aquesta execució per tots els seus 

nivells, i tornarà a refrescar la llista 

d’indicadors. D’altra banda, si l’usuari 

rebutja l’operació, el sistema no durà a 
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terme l’operació i es quedarà en el mateix 

llistat tal i com estava abans de polsar el 

botó eliminar l’última execució d’un 

indicador.  

 
 

4.2.3.2.1.7. Afegir nou nivell indicador 
 
 
Cas d’ús: Afegir nou nivell indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet afegir nous nivells indicador a un indicador. 

Tipus: Primari. 

 
 

 
 

Fig. 17 Pantalla per afegir un nou nivell indicador 
 

Curs típic de successos: 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1.1 L’administrador selecciona el nivell 

que desitja afegir en l’indicador del 

combobox que tenim a l’esquerra del 

botó afegir nou nivell, i polsa el botó 

afegir nou nivell.  

El sistema afegirà en la taula de 

nivells una nova línea amb el nom 

del nivell afegit, l’ordre 

d’execució, i un check per saber si 

cal mostrar-lo o no en el quadre 
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de comandament.  

1.2  Per defecte el camp ordre serà 

igual a 1. 

1.3  Per defecte el check que ens diu si 

s’ha de mostrar o no en el quadre 

de comandament serà actiu. 

 
 
Curs alternatiu: 

Ordre 1.1 – Si l’administrador polsa el botó afegir nou nivell i no ha seleccionat cap nivell, el 

sistema mostrarà un missatge dient que s’ha de seleccionar algun nivell. 

 

4.2.3.2.1.8. Eliminar nivell indicador 
 
Cas d’ús: Eliminar nivell indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet eliminar un nivell indicador per a un indicador. 

Tipus: Primari. 

 

 
 

Fig. 18 Pantalla per eliminar un nivell indicador 
 

Curs típic de successos: 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 L’administrador selecciona el 

nivell que desitja eliminar i polsa 

el botó eliminar nivell indicador.  

El sistema eliminarà de la taula de 

nivells indicador el nivell seleccionat.  
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Curs alternatiu: 

 
Ordre 1 – Si l’administrador polsa el botó eliminar nivell indicador i no ha seleccionat cap 

nivell, el sistema mostrarà un missatge dient que s’ha de seleccionar algun nivell. 

 

4.2.3.2.1.9. Llençar l’execució d’un indicador 
 
 
Cas d’ús: Llençar l’execució d’un indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet executar un indicador. 

Tipus: Primari. 

 

 
Fig. 19 Pantalla per llençar l’execució d’un indicador 

 
 
Curs típic de successos: 

 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 L’administrador polsa el boto 

llençar l’execució d’un indicador. 

El sistema ens mostrarà un missatge 

d’informació que el següent procés 

tardarà  diversos minuts i executarà el 

recol·lector contra la base de dades.  
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Curs alternatiu: 

 
Ordre 1 – Si l’administrador polsa el botó llençar l’execució d’un indicador i no tenim associat 

cap recol·lector, el sistema ha de mostrar un missatge d’error informant-nos que ens falta un 

recol·lector i ha d’avortar el procés. 

 

4.2.3.2.1.10. Crear cron job 
 
Aquest cas d’ús, si ens hem fixat en ell en la Fig. 10, hem vist que tenia un comentari 

addicional, (from Gestió cron jobs); això és així perquè pertany al subsistema comú i per tant 

aprofitem la funcionalitat que ens ofereix sinAPsis per crear una tasca planificada d’indicadors. 

Així doncs no documentarem el cas d’ús a pesar de mencionar-lo, ja que no forma part de la 

implementació del propi mòdul d’indicadors. 

 

4.2.3.2.1.11. Llençar job 
 
Aquest cas d’ús, igual que en el cas anterior, també pertany al subsistema comú i per tant 

utilitzarem la funcionalitat ja programada per llençar un job creat segons una expressió temporal 

introduïda en la creació del mateix.  

 

4.2.3.2.1.12. Executar job indicadors 

 
Cas d’ús: Executar job indicadors 

Actors: Sistema 

Descripció: Permet executar de forma automàtica i periòdica tots els indicadors actius que 

segons la seva freqüència els toqui executar. 

Tipus: Primari. 

Curs típic de successos: 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 El sistema executarà la tasca 

executar indicadors job.  

El sistema per a cada indicador actiu 

comprovarà si s’ha d’executar o no 

segons la seva freqüència; en cas 

afirmatiu executarà el recol·lector i en 

cas negatiu no realitzarà l’execució.  
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4.2.3.2.2. Monitorització 
 

En la Fig. 20, veiem els autors que utilitzaran els  casos d’ús del paquet monitorització: el 

Gerent i el Professional Sanitari. 

 

Gestió 
d'Indicadors

Gerent

(from Actores)

Professional 
Sanitari

(from Actores)

 
 Fig. 20 Actors en el paquet Monitorització 

 

 

Veiem ara en la pàgina següent, Fig. 21, els  casos d’ús que formen la carpeta Gestió 

d’indicadors del paquet Monitorització, tal i com hem fet anteriorment amb la mateixa carpeta 

en el paquet Administració. 
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Professional 
Sanitari

(from Actores)

Veure quadre de comandament
Gerent

(from Actores)

Obtenir Excel indicadors del 
centre

Veure gràfica indicadors del 
centre

Imprimir l l istat d'indicadors del 
centre

Veure gràfica professionals de 
l 'indicador

Imprimir l l istat professionals de 
l 'indicador

Obtenir Excel professionals de 
l 'indicador

Imprimir l l istat indicadors del 
professional

Veure gràfica indicadors del 
professional

Obtenir Excel indicadors del 
professional

Veure professionals de l 'indicador

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

Veure els indicadors del centre

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<extend>>

Veure indicadors del professional

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

Fig. 21 Diagrama de casos d’ús de la carpeta gestió d’indicadors en el paquet monitorització 
 

Tal i com es veu en la figura anterior, tenim tres  casos d’ús principals a través dels quals 

s’estenen la majoria de  casos d’ús del paquet Monitorització, aquests són ‘Veure els indicadors 

del centre’, ‘Veure professionals de l’indicador’ i ‘Veure indicadors del professional’. Com 

veiem des del cas d’ús ‘Veure els indicadors del centre’ podem accedir al cas d’ús ‘Veure 

professionals de l’indicador’ i des d’aquest a ‘Veure indicadors del professional’, i d’igual 

manera en sentit contrari. Aquesta bidireccionalitat  és deguda a què un gerent ha de poder 

navegar entre les tres pantalles, però en cas de què l’usuari sigui un professional sanitari, aquest 

només ha de poder consultar els seus propis indicadors, per tant no hauria de poder accedir al 

cas d’ús ‘Veure professionals de l’indicador’. Aquesta funcionalitat la veurem quan expliquem 

de manera detallada el cas d’ús ‘Veure indicadors del professional’. 
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4.2.3.2.2.1. Veure quadre de comandament 
 
 
Cas d’ús: Veure quadre de comandament 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet visualitzar els valors de l’última execució de l’indicador de forma gràfica 

segons uns rangs prèviament introduïts en la creació de l’indicador. 

Tipus: Primari. 

 
 

 
 

Fig. 22 Pantalla de quadre de comandament del centre 
 
 
Curs típic de successos: 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 El gerent polsa el botó veure 

quadre de comandament del 

centre.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, on podem veure una gràfica 

tipus Dial amb els rangs introduïts en 

la creació de l’indicador i al centre el 

valor de l’última execució. En la part 

inferior també mostrarem el nom de 

l’indicador i la data de l’execució. 
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4.2.3.2.2.2. Veure els indicadors del centre 
 
 
Cas d’ús: Veure els indicadors del centre 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet visualitzar els valors dels indicadors de nivell centre, agrupant els seus 

valors de manera setmanal o mensual. 

Tipus: Primari. 

 

 

 
 

Fig. 23 Pantalla veure indicadors del centre 
 
 

Curs típic de successos: 

 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona veure 

indicadors del centre.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, on veurem tots els 

indicadors de tipus nivell centre 

agrupats pel grup al qual pertanyen. 

Per a cada un d’ells representarem a 

través de diferents columnes una 

escala temporal on cada columna 

equivaldrà al període d’un mes. El 

valor d’elles serà el de l’última 

execució de propi indicador en aquell 
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mes en cas d’haver estat executat, 

altrament mostrarem un ‘–‘ tal i com 

veiem en la imatge anterior per als 

últims set mesos. 

2 El gerent modifica el camp de 

cerca ‘Fecha’ o ‘Frecuencia’ i 

polsa el botó refrescar. 

El sistema calcularà les dates de les 

noves columnes corresponents a 

l’escala temporal en funció de la data 

introduïda per l’usuari i la seva 

freqüència. Si aquesta última és 

mensual mostrarà els últims 8 mesos, 

i si és setmanal les últimes 8 

setmanes. A més actualitzarà el 

contingut de les columnes amb el 

valor de l’última execució de 

l’indicador per aquell interval.  

3 El gerent polsa la icona imprimir 

llistat d’indicadors del centre. 

CU:  Imprimir llistat d’indicadors 

del centre 

4 El gerent selecciona diferents 

indicadors a través dels checbox 

que tenim en la pantalla i polsa la 

icona veure gràfica indicadors del 

centre. 

CU:  Veure gràfica indicadors del 

centre 

5 El gerent selecciona diferents 

indicadors a través dels checbox 

que tenim en la pantalla i polsa la 

icona obtenir Excel indicadors del 

centre. 

CU:  Obtenir Excel indicadors del 

centre 

6 El gerent polsa la icona veure 

professionals de l’indicador d’un 

dels indicadors. 

CU:  Veure professionals de 

l’indicador 

 
 
Curs alternatiu: 

 

Ordre 4 – Si el gerent polsa el botó veure gràfica indicadors del centre i no ha seleccionat cap 

indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 
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Ordre 5 – Si el gerent polsa el botó obtenir Excel indicadors del centre i no ha seleccionat cap 

indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

 
 
 

4.2.3.2.2.3. Imprimir llistat d’indicadors del centre 
 
 
Cas d’ús: Imprimir llistat d’indicadors del centre 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet imprimir els indicadors juntament amb els seus valors consultats en el cas 

d’ús veure els indicadors del centre. 

Tipus: Secundari. 

 
 

 
 
 

Fig. 24 Popup imprimir llistat indicadors del centre 
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Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona per poder 

imprimir el llistat d’indicadors del 

centre.  

El sistema obrirà un PDF com el de 

la Fig. 24 en el que veurem la 

informació que teníem en el llistat 

del cas d’ús veure indicadors del 

centre, recordem que teníem els 

indicadors agrupats pel seu grup, el 

seu nom i les columnes que 

representaven l’escala temporal amb 

els seus valors de les execucions dels 

indicadors. 

 

4.2.3.2.2.4. Veure gràfica indicadors del centre 
 
Cas d’ús: Veure gràfica indicadors del centre 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet veure una gràfica comparativa sobre l’evolució dels indicadors de tipus 

centre. 

Tipus: Secundari. 

 
 

Fig. 25 Popup gràfica indicadors del centre 
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Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona veure 

gràfica indicadors del centre.  

El sistema obrirà un popup com 

l’anterior, on veurem una gràfica 

tipus línea amb l’evolució dels valors 

de cadascun dels indicadors durant 

els últims dos anys en una freqüència 

mensual, és a dir, amb el valor de 

l’última execució de cadascun dels 

últims 24 mesos. 

2 El gerent modifica els camps 

‘Fecha inicio’, ‘Fecha final’ o 

‘Frecuencia’ i polsa el botó 

refrescar.  

El sistema regenerarà la gràfica 

tenint en compte els nous valors 

introduïts. 

 
 

4.2.3.2.2.5. Obtenir Excel indicadors del centre 
 
 
Cas d’ús: Obtenir Excel indicadors del centre 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet obtenir un llistat Excel dels indicadors amb els seus respectius valors 

obtinguts en el cas d’ús veure els indicadors del centre. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 26 Excel del llistat dels indicadors del centre 
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Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona per poder 

obtenir un Excel dels indicadors 

del centre.  

El sistema obrirà un document Excel 

com l’anterior, mostrant el grup de 

l’indicador, el seu nom i el valor de 

cadascuna de les seves columnes 

sempre que aquestes tinguin alguna 

execució. Si aquestes són 

percentuals, mostrarem també el 

PAC i el PAO com és el cas de 

l’exemple. 

 

4.2.3.2.2.6. Veure professionals de l’indicador 
 
Cas d’ús: Veure professionals de l’indicador 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet visualitzar els valors d’un indicador de nivell professional, agrupant-los de 

manera setmanal o mensual. 

Tipus: Primari. 

 

 
 

Fig. 27 Pantalla veure professionals de l’indicador 
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Curs típic de successos: 

 

 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona veure 

professionals de l’indicador.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, on veurem per l’indicador 

de tipus professional seleccionat, tots 

els professionals que tenen associat 

l’indicador, aquests es mostraran 

agrupats pel grup de professional al 

qual pertanyen.  

Per a cada un d’ells representarem a 

través de diferents columnes una 

escala temporal on cada columna 

equivaldrà al període d’un mes. El 

valor d’elles, serà el de l’última 

execució de propi indicador en aquell 

més en cas d’haver estat executat, 

altrament mostrarem un ‘–‘ tal i com 

veiem en la imatge anterior per als 

últims set mesos. 

2 El gerent modifica els camps de 

cerca ‘Fecha’ o ‘Frecuencia’ i 

polsa el botó refrescar. 

El sistema calcularà les dates de les 

noves columnes corresponents a 

l’escala temporal en funció de la data 

introduïda per l’usuari i la seva 

freqüència. Si aquesta última és 

mensual, mostrarà els últims 8 

mesos, si pel contrari és setmanal les 

últimes 8 setmanes. A més 

actualitzarà el contingut de les 

columnes amb el valor de l’última 

execució de l’indicador per aquell 

interval.  

3 El gerent polsa la icona imprimir 

llistat professionals de l’indicador. 

CU:  Imprimir llistat professionals 

de l’indicador 
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4 El gerent selecciona diferents 

indicadors a través dels checbox 

que tenim en la pantalla i polsa la 

icona veure gràfica professionals 

de l’indicador. 

CU:  Veure gràfica professionals 

de l’indicador 

5 El gerent selecciona diferents 

indicadors a través dels checbox 

que tenim en la pantalla i polsa la 

icona obtenir Excel professionals 

de l’indicador. 

CU:  Obtenir Excel professionals 

de l’indicador 

6 El gerent polsa la icona veure 

indicadors del professional d’un 

indicador. 

CU:  Veure indicadors del 

professional 

 
 
 
Curs alternatiu: 

 

Ordre 4 – Si el gerent polsa el botó veure gràfica professionals de l’indicador i no ha seleccionat 

cap indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

Ordre 5 – Si el gerent polsa el botó obtenir Excel professionals de l’indicador i no ha seleccionat 

cap indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

 
 
 

4.2.3.2.2.7. Imprimir llistat professionals de l’indicador 
 
 
Cas d’ús: Imprimir llistat professionals de l’indicador 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet imprimir la taula que veiem en el cas d’ús veure professionals de 

l’indicador.  

Tipus: Secundari. 
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Fig. 28 Popup imprimir llistat professionals de l’indicador 

 
Curs típic de successos: 

 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona per poder 

imprimir el llistat de professionals 

de l’indicador.  

El sistema obrirà un PDF com 

l’anterior, en el qual veurem la 

informació que teníem en el llistat 

del cas d’ús veure professionals de 

l’indicador, on hi havia els 

professionals de l’indicador que 

estàvem analitzant agrupats pel seu 

grup, el seu nom i les columnes que 

representaven l’escala temporal amb 

els valors de les execucions de 

l’indicador. 
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4.2.3.2.2.8. Veure gràfica professionals de l’indicador 
 
 
Cas d’ús: Veure gràfica professionals de l’indicador 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet veure una gràfica comparativa sobre l’evolució dels professionals per a un 

indicador de tipus professional. 

Tipus: Secundari. 

 

 

 

 
 

Fig. 29 Popup gràfica professionals de l’indicador 
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Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona veure 

gràfica professionals de 

l’indicador.  

El sistema obrirà un popup com 

l’anterior, on veurem una gràfica 

tipus línea amb l’evolució dels valors 

de cadascun dels professionals per 

l’indicador estudiat durant els últims 

dos anys, en una freqüència mensual, 

és a dir, amb el valor de l’última 

execució de cadascun dels últims 24 

mesos. 

2 El gerent modifica els camps 

‘Fecha inicio’, ‘Fecha final’ o 

‘Frecuencia’ i polsa el botó 

refrescar.  

El sistema regenerarà la gràfica 

tenint en compte els nous valors 

introduïts. 

 

4.2.3.2.2.9. Obtenir Excel professionals de l’indicador 
 
Cas d’ús: Obtenir Excel professionals de l’indicador 

Actors: Gerent 

Descripció: Permet obtenir un llistat Excel dels professionals de l’indicador seleccionat amb els 

seus respectius valors obtinguts en el cas d’ús veure professionals de l’indicador. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 30 Excel del llistat dels professionals de l’indicador 
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Curs típic de successos: 
 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent polsa la icona per poder 

obtenir un Excel dels professionals 

de l’indicador.  

El sistema obrirà un document Excel 

com l’anterior, mostrant el grup dels 

professionals, el seu nom i el valor de 

cadascuna de les seves columnes 

sempre que aquestes tinguin alguna 

execució. Si aquestes són 

percentuals, mostrarem també el 

PAC i el PAO com és el cas de 

l’exemple. 

 
 

4.2.3.2.2.10. Veure indicadors del professional 
 
 
Cas d’ús: Veure indicadors del professional 

Actors: Professional sanitari o gerent. 

Descripció: Permet visualitzar els valors dels indicadors d’un professional, agrupant-los de 

manera setmanal o mensual. En funció del mòdul en què ens trobem, gestió en cas de què 

l’usuari sigui un gerent o consulta en cas de què l’usuari sigui un professional sanitari, les 

accions que es podran realitzar des del propi cas d’ús en el segon cas estaran restringides, és a 

dir, un professional sanitari no podrà veure els indicadors d’un altre professional i no tindrà 

accés als  casos d’ús Veure professionals de l’indicador i Veure indicadors del centre.  

Tipus: Primari. 
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Fig. 31 Pantalla veure indicadors del professional (Mòdul gestió, Usuari gerent) 
 
 

  
 
 
 
 

Fig. 32 Pantalla veure indicadors del professional (Mòdul consulta, Usuari professional sanitari) 
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Curs típic de successos: 

 

Tal i com hem comentat en la descripció del cas d’ús, en les Fig. 31  i Fig. 32, podem observar 

que el comportament de la pantalla varia segons el mòdul on ens trobem, permetent realitzar o 

no les accions comentades. 

 

 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsa la icona veure indicadors del 

professional. 

El sistema mostrarà una de les 

pantalles anteriors en funció de 

l’actor que ha polsat el botó; en cas 

de què fos el gerent veuríem una 

pantalla com la de la Fig. 31, i en cas 

d’haver-ho fet el professional sanitari 

seria com la Fig. 32. 

En el primer cas veiem que tindrem 

uns camps ‘Data’, ‘Freqüència’ i 

‘Nom del professional’ a través del 

qual podrem filtrar la taula 

indicadors, en ella es mostrarà en una 

freqüència mensual durant els últims 

vuit mesos el valor de l’última 

execució de cada mes en cas d’haver-

n’hi de cadascun dels indicadors 

associats al professional. 

En cas que l’actor fos un professional 

sanitari, el sistema ha de mostrar el 

mateix llevat que no s’ha de poder 

modificar el camp ‘Nom del 

professional’ i no s’ha de tenir accés 

a les accions ‘Veure professionals de 

l’indicador’ i ‘Veure indicadors del 

centre’. 

2 El gerent o el professional sanitari 

modifiquen els camps actius en els 

respectius casos i polsen el botó 

El sistema ha de recalcular la taula 

indicadors en funció dels nous 

paràmetres introduïts, i ha de seguir 
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refrescar. mantenint els mateixos permisos 

d’accés a les funcionalitats en funció 

de l’usuari que ha polsat el botó.  

3 El gerent o el professional sanitari 

polsen el botó imprimir llistat 

indicadors del professional. 

CU:  Imprimir llistat indicadors 

del professional 

4 El gerent o el professional sanitari 

polsen el botó obtenir Excel 

indicadors del professional. 

CU:  Obtenir Excel indicadors del 

professional 

5 El gerent o el professional sanitari 

polsen el botó obtenir gràfica 

indicadors del professional. 

CU:  Veure gràfica indicadors del 

professional 

6 El gerent polsa el botó veure 

professionals de l’indicador 

CU:  Veure professionals de 

l’indicador 

7 El gerent polsa el botó veure 

indicadors del centre 

CU:  Veure els indicadors del 

centre 

 
Curs alternatiu: 

 

Ordre 4 – Si el gerent polsa el botó obtenir Excel indicadors del professional i no ha seleccionat 

cap indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

Ordre 5 – Si el gerent polsa el botó veure gràfica indicadors del professional i no ha seleccionat 

cap indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

 
 

4.2.3.2.2.11. Imprimir llistat indicadors del professional 
 
 
Cas d’ús: Imprimir llistat indicadors del professional 

Actors: Professional sanitari o gerent. 

Descripció: Permet imprimir la taula que veiem en el cas d’ús veure indicadors del 

professional.  

Tipus: Secundari. 

 
 

 78



 
 

Fig. 33 Popup imprimir llistat indicadors del professional 

 

 
Curs típic de successos: 

 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o el professional sanitari 

polsen la icona per poder imprimir 

el llistat d’indicadors del 

professional.  

El sistema obrirà un PDF com 

l’anterior, en el qual veurem la 

informació que teníem en el llistat 

del cas d’ús veure indicadors del 

professional, en ell hi havia els 

indicadors del professional que 

estàvem analitzant agrupats pel seu 

grup, el seu nom i les columnes que 

representaven l’escala temporal amb 

els valors de les execucions de 

l’indicador. 
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També és necessita mostrar entre 

parèntesis en el títol del llistat el nom 

del professional al qual pertany el 

conjunt d’indicadors. 

 
 

4.2.3.2.2.12. Veure gràfica indicadors del professional 
 
 
Cas d’ús: Veure gràfica indicadors del professional 

Actors: : Professional sanitari o gerent. 

Descripció: Permet veure una gràfica comparativa sobre l’evolució dels indicadors per a un 

professional. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 34 Popup gràfica indicadors del professional 
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Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o el professional sanitari 

polsen la icona veure gràfica 

indicadors del professional.  

El sistema obrirà un popup com 

l’anterior, on veurem una gràfica 

tipus línea amb l’evolució dels valors 

de cadascun dels indicadors del 

professional estudiat durant els 

últims dos anys, en una freqüència 

mensual, és a dir, amb el valor de 

l’última execució de cadascun dels 

últims 24 mesos. 

2 El gerent o professional sanitari 

modifiquen els camps ‘Fecha 

inicio’, ‘Fecha final’ i 

‘Frecuencia’ i polsen el botó 

refrescar.  

El sistema regenerarà la gràfica 

tenint en compte els nous valors 

introduïts. 

 
 

4.2.3.2.2.13. Obtenir Excel indicadors del professional 
 

 

Cas d’ús: Obtenir Excel indicadors del professional 

Actors: Professional sanitari o gerent. 

Descripció: Permet obtenir un llistat Excel dels indicadors del professional seleccionat amb els 

seus respectius valors obtinguts en el cas d’ús veure indicadors del professional. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 35 Excel del llistat dels indicadors del professional 
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Curs típic de successos: 
 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsen la icona per poder obtenir 

un Excel dels indicadors del 

professional.  

El sistema obrirà un document Excel 

com l’anterior, mostrant el grup dels 

indicadors, el seu nom i el valor de 

cadascuna de les seves columnes 

sempre que aquestes tinguin alguna 

execució. Si aquestes són 

percentuals, mostrarem també el 

PAC i el PAO com és el cas de 

l’exemple. 
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4.2.3. Anàlisi 
 

4.2.3.1. Com s’ha obtingut model d’anàlisi a partir del model de casos 
d’ús 
 

4.2.3.1.1. Introducció 
 
La part més important de la fase d’anàlisis del projecte és el model conceptual o model 

d’anàlisi. Aquest conté els conceptes més significatius del domini i mostra els atributs 

(opcional) de cada concepte i les relacions d’aquests amb altres conceptes del domini. 

 

4.2.3.1.2. Obtenció del model d’anàlisis general 
 
El model d’anàlisis general (també anomenat Model de comportament o Model conceptual) és 

un diagrama general en què sols apareixen classes d’anàlisis de tipus entitat i serveix per 

mostrar la idea general de la lògica de negoci, sense tenir en compte interfases ni classes de 

control (classes que encapsulen un comportament). D’aquesta manera qualsevol persona que 

s’incorpori a treballar al projecte podrà obtenir una idea general del domini del sistema, sense 

haver de preocupar-se, en un primer moment, de les classes d’interfases i control, que no 

representen conceptes de negoci en si mateixos. 

 

Els conceptes que apareixen en el model conceptual s’extreuen de les descripcions detallades 

dels casos d’ús. De fet, aquestes descripcions constitueixen una explicació textual de què ha de 

fer el cas d’ús per complir els requisits amb els quals està relacionat. Donat que aquestes 

descripcions estan redactades en llenguatge natural, és el lloc on es poden extraure els conceptes 

més importants del negoci. Habitualment, aquests conceptes són els noms que apareixen en les 

frases; i les associacions acostumen a trobar-se en els verbs de les mateixes. 

Les relacions entre els conceptes (classes entitat) poden ser associacions o agregacions.  

Aquestes últimes seran utilitzades en els següents casos: 

 

 Un concepte conté físicament un altre (per exemple, un cotxe conté el conductor i els 

passatgers). 

 Un concepte està compost per un altre (per exemple, un cotxe està compost de rodes, 

etc.) . 

 Uns conceptes formen una col·lecció conceptual d’objectes (per exemple, una família té 

un pare, mare, fills, etc.). 
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Per altra banda, l’herència entre classes entitat és una de les parts fonamentals del diagrama de 

classes: és tal la importància de l’abstracció en el desenvolupament del software, que l’herència 

és un paradigma a l’hora de realitzar una arquitectura correcta i, per tant, es té ja en compte des 

dels inicis del sistema, inclús ja en la fase de casos d’ús. Aquest motiu facilita la posterior 

identificació de les relacions d’herència entre entitats, ja que queden clarament marcades per la 

arquitectura. 

 

4.2.3.2. Diagrama de classes d’anàlisi 
 
 
En la Fig. 36, veiem aquesta vegada la paquetització i dependències de les entitats lògiques que 

formen sinAPsis, aquestes dependències són les mateixes que en l’organització dels casos d’ús, 

però l’organització del contingut del subsistema indicadors en aquest cas serà lleugerament 

diferent, ja que no diferenciarem entre Administració i Monitorització com en el cas de l’apartat 

anterior, sinó que degut al reduït nombre de classes les tindrem totes juntes en la mateixa 

carpeta indicadors.  

Vacunació
<<subsystem>>

Història Clínica
<<subsystem>>

IT
<<subsystem>>

Derivacions
<<subsystem>>

Comú
<<subsystem>>

Receptes
<<subsystem>>

Protocols
<<subsystem>>

Seguretat
<<subsystem>>

Petició Anàlisis
<<subsystem>>

Tesauro
<<subsystem>>

Citació
<<subsystem>>

Gestion 
Economica

<<subsystem>>

M

M

M

Processos 
Terapèutics

<<subsystem>>

M

Vademecum
<<subsystem>>

Indicadors
<<subsystem>>

 
Fig. 36 Subsistema lògic 

 84



4.2.3.2.1. Indicadors 
 

A continuació, en la Fig. 37, veurem el model d’anàlisis general del subsistema indicadors. 

 

ValorIndicadorNum ValorIndicadorPorc

IndicadorTipoNivelIndicador

IndicadorCP

Tabla
(f rom Comú)

ValorIndicador

1

0..n

1

0..n
DatosTabla

(f rom Comú)

1

0..n

1

0..n

Profesional
(f rom Seguretat)

NivelIndicador
10..n 10..n 10..n 10..n

1

0..n

1

0..n

IndicadorJob

 
Fig. 37 Model d’anàlisis general (Model conceptual) 

 

 

A través d’aquest subsistema anterior podrem realitzar totes les funcionalitats definides en els 

casos d’ús explicats en l’apartat anterior. Anem ara a comentar cadascuna de les entitats que hi 

apareixen:  

 

En primer lloc tenim l’entitat indicador, aquesta contindrà tota la informació necessària per 

emmagatzemar totes les característiques bàsiques d’un nou indicador, si recordem el cas d’ús 

Crear un nou indicador i  més concretament la Fig. 13 (Pantalla d’alta d’un nou indicador), 

veurem els atributs necessaris d’aquesta entitat. 

Sota seu hi tenim l’entitat IndicadorCP (Indicador Centre d’atenció Primària), que concretament 

és una herència d’Indicador, doncs bé, aquesta és deguda a què un indicador podria no ser sols 

de Centres d’Atenció Primària i per tant no seria necessari emmagatzemar dades addicionals 

especifiques d’un centre en el propi indicador sinó en una subclasse, aquestes en el nostre cas 

són els rangs per els quals un indicador està ben controlat o no i que ens permeten en el quadre 

de comandament poder generar els Dials que ens mostren si portem o no l’indicador ben 

controlat. 
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Per altra banda trobem dues entitats pròpies del subsistema Comú, aquestes són Tabla i 

DatoTabla, i ens permeten guardar una taula de taules, que ens serà de gran utilitat per guardar 

els dos tipus de nivells d’indicador que tenim fins el moment: centre i professional. 

L’entitat NivellIndicador, ens permetrà mantenir els diferents tipus de nivell que pot tenir un 

indicador, aquests podran ser de tipus centre o professional, d’aquí la relació amb l’entitat 

DatoTabla, i en cas de ser de tipus professional, també ens interessarà guardar el professional al 

qual fa referència el nivell, per això la relació amb l’entitat Professional del subsistema 

seguretat. 

Després trobem l’entitat ValorIndicador que ens permetrà guardar les execucions de cadascun 

dels indicadors en tots els seus nivells, que com veiem està relacionada amb IndicadorCP i 

NivelIndicador. Aquestes relacions són per guardar a quin indicador i quin tipus de nivell fan 

referència els valors executats, addicionalment també constarà d’un camp fechaValor per 

guardar la data en la qual s’han obtingut els valors de l’indicador i així poder mantenir la 

història en cadascuna de les execucions.  

Les entitats ValorIndicadorNum i ValorIndicadorPorc són subclasses de ValorIndicador i ens 

permeten emmagatzemar el valor d’aquestes execucions, tenim dos subtipus degut a què en 

alguns casos ens interessa saber un nombre i en altres un percentatge, en el cas de 

ValorIndicadorNum guardarem per tant només un valor i en el cas de ValorIndicadorPorc 

guardarem el numerador i denominador de la fracció i el seu quocient.  

I finalment ens queden les entitats IndicadorTipoNivel i IndicadorJob, que ens serviran per 

saber en quins nivells s’ha d’executar cada indicador i en quin moment el sistema ha de llençar 

l’execució d’indicadors que tenim programada periòdicament. En el segon cas, a més, haurem 

de tenir un control que ens permeti saber quins indicadors toca executar en funció dels 

paràmetres de freqüència que hem introduït en la seva creació. 

 

 

4.2.3.2.1.1. Diagrama estats entitat Indicador 
 

 
L’entitat Indicador té un estat a mantenir. Inicialment, quan creem un indicador, el seu estat ha 

d’ésser actiu. Una vegada creat, si inactivem l’indicador, aquest passarà a inactiu; si pel contrari 

donem l’indicador de baixa lògica utilitzant la papelera del cas d’ús Llistar indicadors, aquest 

passa a baixa lògica, fet que no el permetria passar altra vegada a actiu. De la mateixa manera si 

tenim un indicador que està en estat inactiu també hauria de d’ésser possible donar-lo de baixa 

lògica. 

A continuació, en la Fig. 38, veiem el comportament descrit anteriorment:  
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Actiu

Inactiu

Baixa 
lògica

crear activar
donar de baixa

inactivar

donar de baixa

  
Fig. 38 Diagrama d’estats entitat indicador 
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4.3. Fase de construcció 
 
 

4.3.1. Arquitectura i disseny del sistema 
 

4.3.1.1. Introducció 
 
Una vegada tenim definit el que fa el mòdul, analitzarem l’arquitectura física utilitzada. 

 

4.3.1.2. Arquitectura general 
 

L’arquitectura general del sistema serà la mateixa que utilitza la pròpia aplicació sinAPsis, 

arquitectura Web. Es tracta d’un sistema centralitzat on tota la informació i tot el domini es 

troben conceptualment en un únic servidor. A aquest accedeixen tots els usuaris des de diferents 

terminals a través d’un navegador web connectant-se a l’aplicació. 

 

 

 
Fig. 39 Sistema centralitzat 
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Pel que fa l’arquitectura de l’aplicació, com veiem en la Fig. 40, aquesta utilitza una 

arquitectura típica basada en tres capes, cadascuna de les quals atacarà un aspecte determinat. 

 

 
Fig. 40 Arquitectura general 

 

4.3.1.2.1. Capa de persistència 
 

Aquesta capa usa Hibernate com a framework2 de persistència OO. Hibernate és una eina de 

mapeig objecte-relacional per la plataforma Java, que facilita el mapeig dels atributs entre una 

base de dades relacional i el model d’objectes d’una aplicació. Aquest mapeig es realitza a 

través d’arxius declaratius XML que permeten establir aquestes relacions. 

Hibernate busca solucionar el problema de la diferència entre els dos models usats avui dia per 

organitzar i manipular dades: l’usa’t en la memòria de la computadora (orientació a objectes) i 

l’usa’t en les bases de dades (model relacional). Per aconseguir això, el desenvolupador ha de 

detallar com és aquest model de dades, quines relacions existeixen i quina forma tenen. A 

continuació detallarem com s’ha dut a terme en el nostre mòdul: 

                                                 
2 Estructura de suport definida en la qual un altre projecte de software pot ser organitzat i desenvolupat. 
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 Identificació d’objectes: En el nostre cas, per a la identificació d’objectes s’ha optat 

per un identificador únic, amb algunes excepcions que consistirien en el mapeig 

d’entitats de relació (entitats que representen relacions N-M en dissenys ER de base de 

dades). Per l’obtenció d’aquests s’usa un generador “fil”, el qual obté grups 

d’identificadors d’una columna i una taula indicada. Els blocs són de 100 identificadors, 

de manera que sols s’accedirà a la base de dades una vegada cada 100 ids per tal de 

saber quin és el següent identificador en la creació de la pròpia entitat. 

 Mapeig de relacions N-1: Ens referim a relacions N-1 exclusivament quan l’objecte 

que estem mapejant es relaciona amb una sola instància d’una altra o mateixa classe 

d’objectes. Per exemple, un indicador té una d’aquestes relacions amb el seu estat 

(actiu, inactiu, baixa lògica). Hem mapejat aquestes relacions de manera que l’atribut 

mapejat és de la classe corresponent, el que facilitarà que quan obtinguem una instància 

correcta, podem accedir a les seves entitats contingudes sense realitzar accessos 

addicionals a la base de dades. 

L’efecte negatiu d’aquest mapeig, és que cada vegada que obtenim un cert objecte, 

obtenim les seves relacions per aquest tipus de relació. A la vegada, cada un d’aquests 

objectes inclosos poden tenir-ne d’altres i així successivament, de manera que per 

l’obtenció d’un sol objecte, Hibernate fa múltiples accessos per portar tota la informació 

relacionada. Per les proves realitzades, això no té un efecte perceptible en el rendiment 

de l’aplicació ja que accedim a objectes individuals o a una llista sotmesa a un 

mecanisme de paginació. 

S’ha de tenir en compte aquesta problemàtica per aquells casos en què es vulguin 

obtenir un conjunt major d’objectes; en aquest cas s’haurien d’utilitzar consultes HQL  

desnormalitzades per obtenir els camps concrets que ens interessin. 

 Mapeig de relacions 1-N: Ens referim a relacions 1-N quan un objecte donat està 

relacionat amb una o múltiples instàncies de la mateixa o altra classe d’objectes. Hem 

decidit no mapejar aquest tipus de relacions. Per accedir a les instàncies en qüestió 

s’haurà d’usar la capa DAO (objecte filtre i dao) per obtenir la llista en qüestió. 

 Detecció de la modificació concurrent: La pràcticament totalitat d’objectes del mòdul 

estan dotats d’informació de versionat, una seqüència que Hibernate augmenta en cada 

una de les modificacions realitzades sobre el mateix. Mitjançant aquest mecanisme, es 

detecta i evita la modificació concurrent d’objectes. Si un mateix objecte fos modificat 

per dos usuaris de forma simultània, el primer a guardar les dades emmagatzemaria 

l’objecte, amb el qual incrementaria en número de la versió. El segon usuari, en 

demanar a Hibernate la modificació del mateix objecte, rebria una excepció del propi 

Hibernate que hauria detectat que l’objecte que pretenia emmagatzemar és més antic 
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que el que hi ha emmagatzemat en la base de dades. L’aplicació en aquest cas captura 

aquest tipus d’excepcions i indica a l’usuari que es recarregarà la informació original 

perquè torni a realitzar les modificacions pertinents. 

 

Amb aquesta informació, Hibernate permet a l’aplicació manipular les dades de la base de dades 

operant sobre objectes, amb totes les característiques POO (Programació Orientada a Objectes). 

Un cop modificades s’encarrega de convertir-les entre els tipus utilitzats per Java i els definits 

per SQL, per finalment generar les sentències SQL i permetre oblidar-nos del maneig manual de 

les dades que resulten de l’execució d’aquestes sentències, mantenint la portabilitat entre totes 

les bases de dades a canvi d’un major increment de temps en  l’execució. 

Hibernate ofereix també un llenguatge de consulta anomenat HQL (Hibernate Query Language) 

que serà el que utilitzarem per la majoria de filtres de consulta del nostre mòdul. 

 

4.3.1.2.2. Capa de domini 
 

 
A continuació en la pàgina següent, veurem el diagrama de classes del propi mòdul 

d’indicadors. Cadascuna de les classes que tenim, hereten d’altres classes més generals, on es 

troben mètodes que són obligatoris per qualsevol entitat, com són totes les operacions de 

persistència amb la base de dades: load(), update(), delete(), etc. Aquestes classes no s’han 

adjuntat a la present memòria per no ser específiques del nostre mòdul.  
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ValorIndicadorNum
valor : Double

ValorIndicadorPorc
valor : Double
numOK : Integer
numTotal : Integer

IndicadorTipoNivel
idIndicador : Long
idTipoNivelIndicador : Long
mostrarCuadroMando : Boolean
orden : Integer

Indicador
idIndicador : Long
nombre : String
comentario : String
grupo : DatoTabla
tipoFrecuencia : Integer
expFrecuencia : String
estado : DatosTabla
fechaUltimaEjec : Timestamp
resultadoEjec : DatoTabla
indicadorConfig : String

IndicadorCP
iniRangoNormal : Double
finRangoNormal : Double
iniRangoWarning : Double
finRangoWarning : Double
iniRangoAlarma : Double
finRangoAlarma : Double

Tabla

idTabla : Long
nombre : String
descrip : String
editable : Boolean
altas : Boolean
bajas : Boolean

(f rom Comú)

ValorIndicador
idValorIndicador : Long
fechaValor : Timestamp

1

0..n

1

+IndicadorCP0..n
DatosTabla

idDato : Long
codiCampo : String
grupo : String
valor : String
descripcion
borrable

(f rom Comú)

1

0..n

1

+tabla 0..n

Profesional

profesion : integer
numColegiado : String

(f rom Seguretat)

NivelIndicador
idNivelIndicador : Long10..n 1

+NivelIndicador

0..n 10..n 1

+tipoNivel

0..n

1

0..n

1

+profesional0..n

IndicadorJob
logger

 
Fig. 41 Diagrama de classes versió 1.2.1.30 indicadors 

 

 

A diferència del model conceptual vist en el punt 4.2.3.2.1, en la Fig. 41, veiem els atributs de 

cadascuna de les classes, així com els mapejos de les entitats N-1, com és el cas de l’atribut 

“+tipoNivel” en la classe “NivelIndicador”. 

Com veiem, és un diagrama de classes sense gran complicació, que es veurà modificat 

completament en la següent versió del mòdul degut a la poca potència que ens donava a l’hora 

de definir noves dimensions en els indicadors. 
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4.3.1.2.3. Capa de presentació 
 
La capa de presentació utilitzada és de tipus Html. A través d’un navegador Web en el client, 

permetem l’accés a la capa lògica de negoci mitjançant Struts, que és un patró MVC (Model-

Vista-Controlador), el qual ens permet eliminar el cost de distribució i desplegament 

d’executables en cadascuna de les màquines client. 

 

Struts implementa un controlador (ActionServlet) capaç d’avaluar les peticions del client a 

través d’un fitxer de configuració anomenat struts-config.xml. En el contingut d’aquest fitxer, 

trobem unes etiquetes anomenades action que són les responsables de gestionar aquestes 

peticions. A continuació en comentarem una d’elles: 
 
<action  path="/createIndicador"                                                                                                                   

type="com.imed.capsis.web.action.indicadores.IndicadorAction" name="indicadorForm"  
   scope="request"> 

  <forward name="ok"  
     redirect="true"  
     path="/enterSearchIndicadores.do"> 

  </forward> 
  <forward name="error"  
           path="/WEB-INF/jsp/indicadorMant.jsp"> 
  </forward> 
</action> 
 

Els atributs que trobem dins ella són: 

 path: Identifica l’acció realitzada. 

 type: Associa a l’acció anterior una classe capaç de donar resposta a la petició. 

 name: És el formulari associat a la pròpia acció. 

 scope: Serveix per indicar si volem que el formulari es mantingui informat en la sessió 

o pel contrari sols en la request (en cada petició es crea de nou). 

 

A cadascun dels botons que hem vist quan hem definit els casos d’ús i que ens permetien 

realitzar diferents accions, tindrem associada una acció en el propi fitxer struts-config.xml que 

ens permetrà capturar i identificar la petició o acció del client i donar-li la resposta desitjada. El 

conjunt de respostes estaran distribuïdes entre les classes Action especificades en l’atribut 

“type”, les quals ens permetran realitzar les operacions necessàries associades a l’acció, bé 

modificant l’objecte o objectes desitjats a la base de dades, bé recuperant la informació per 

mostra-la al client, etc. 

Una vegada la classe Action ha realitzat les corresponents operacions, aquesta retornarà un valor 

al propi fitxer de configuració struts-config.xml, que s’encarregarà de recuperar-lo i executar 

l’etiqueta forward corresponent al valor retornat de l’acció executada. En el nostre cas si hem 

retornat un “ok” s’executaria l’acció “/enterSearchIndicadores.do” i en cas de “error” tornaríem 
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a la JSP “indicadorMant.jsp”. D’aquesta manera i seguint aquest mecanisme ens podem moure 

per la capa de presentació del nostre mòdul i comunicar-nos amb la base de dades amb total 

comoditat. 

 

Com a característiques de Struts podem destacar: 

 

 La configuració de control està centralitzada. 

 Les interrelacions entre accions i pàgines o altres accions s’especifiquen per taules 

XML en lloc de codificar-les en els programes o pàgines. 

 Ofereix llibreries d’entitats per facilitar la majoria de les operacions que generalment 

realitzen les pàgines JSP. 

 

En definitiva, a través de Struts permetem relacionar mitjançant un control centralitzat els 

components del model i de la vista; així, dissenyant d’aquesta manera, podem obtenir una 

aplicació més consistent i més fàcil de manejar. 

 
 
 

4.3.1.3. Patrons utilitzats 
 
 

4.3.1.3.1. Patró Iterador 
 
El patró Iterador permet utilitzar llistes per implementar associacions navegables. Proporciona 

una manera d’accedir seqüencialment als elements d’un objecte agregat, sense exposar la 

representació usada. 

 

S’utilitza per: 

 

 Accedir a elements d’un objecte agregat, sense exposar l’estructura interna. 

 Recórrer els elements de formes diferents. 

 No haver d’inflar la classe objecte amb operacions per les diferents maneres possibles 

de recórrer els elements. 

 

Normalment, la classe Iterador té les funcions típiques d’una llista: inicialitzar, avançar, 

es_final?, etc. entre altres. 
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4.3.1.3.1.1. Aplicació al projecte 
 

El patró Iterador s’ha aplicat en múltiples ocasions durant la confecció del mòdul. De fet és un 

patró integrat profundament en totes les classes base de Java, de tal manera que les Collections, 

Hashtables, Lists, etc., disposen totes d’un mètode iterador() que retorna un Iterador per recórrer 

el conjunt d’objectes de la col·lecció, sense necessitat de saber com estan organitzats. 

 

4.3.1.3.2. Patró Plantilla 
 

El patró plantilla consisteix a definir l’esquelet d’un algoritme en una operació, delegant per 

diferir alguns passos a les subclasses. Les subclasses redefineixen alguns passos de l’algoritme 

sense canviar l’estructura del mateix. 

 

Es molt útil per implementar parts invariants d’un algoritme una sola vegada, i deixar a les 

subclasses la implementació de la conducta que pot variar. Per realitzar aquest patró s’ha de 

definir l’algoritme en la superclasse i invocar operacions abstractes (amb signatura definida per 

la superclasse) que es redefineixen en les subclasses. És la tècnica fonamental per reutilització 

de codi. 

 

Els mètodes plantilla acostumen a cridar operacions dels següents tipus: 

 

 Operacions concretes de la classe abstracta. 

 Operacions abstractes. 

 Operacions ganxo, que proporcionen conducta per defecte que les subclasses poden 

estendre, si és necessari. 

 Operacions concretes. 

 

4.3.1.3.2.1. Aplicació al projecte 
 

L’aplicació d’aquest patró es veu clarament en les classes de la capa de domini que hem 

comentat en el punt 4.3.1.2.2, on utilitzàvem un conjunt de mètodes abstractes per poder 

reutilitzar el seu codi posteriorment en totes les subclasses del propi mòdul d’indicadors. 
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4.3.1.3.3. MVC (Model-Vista-Controlador) 
 
El patró MVC (Model-Vista-Controlador) ens separa les dades de l’aplicació, la interfície 

d’usuari i la lògica de control en tres components diferents. Aquest patró és molt utilitzat en 

aplicacions Web, com és el nostre cas, on la vista és la pàgina Html i el codi que proveeix dades 

dinàmiques a la pàgina, el model és el sistema de gestió de base de dades i la lògica de negoci, i 

el controlador és el responsable de rebre els events de l’entrada de la vista. 

Encara que podem trobar diferents implementacions de MVC, el flux que segueix el control 

general és el següent: 

 

 L’usuari interactua amb la interfície d’usuari d’alguna forma (per exemple en el nostre 

cas, l’usuari polsa un botó d’enllaç amb un codi javaScript capaç de llençar una petició 

d’acció contra el servidor). 

 El controlador rep la notificació que li arriba de l’acció sol·licitada per l’usuari i 

gestiona l’event capturat. 

 El controlador accedeix al model, actualitzant-lo, possiblement modificant de forma 

adequada l’acció sol·licitada per l’usuari. 

 El controlador delega als objectes de la vista la tasca de desplegar la interfície d’usuari. 

La vista obté les seves dades del model per generar la interfície apropiada per l’usuari 

on es reflecteixin els canvis en el model. El model no ha de tenir coneixement directe 

sobre la vista, no obstant, el patró observador pot ser utilitzat per proveir certa 

indirecció entre el model i la vista, permetent al model notificar als interessats qualsevol 

canvi.  

 La interfície d’usuari espera noves interaccions de l’usuari, començant el cicle 

novament. 

 
Hi ha diferents frameworks MVC per aplicacions Java / J2ee com són: Struts, Spring, Tapestry, 

Aurora o JavaServerFaces. 

 

4.3.1.3.3.1. Aplicació al projecte 
 

L’aplicació d’aquest patró el trobem en Struts, tal i com hem vist en el punt 4.3.1.2.3. 
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4.3.1.4. Aspectes sobre la implementació 
 
 

En aquest apartat d’implementació no s’ha introduït el codi font degut a que la normativa 

interna de l'empresa no ho permet per temes legals de copy-right.  

A continuació detallarem l’eina utilitzada a l’hora de definir els indicadors (JAXB), per tal de 

saber com i on s’emmagatzemen les consultes que utilitzarem per calcular cada indicador. A 

través d’ella podrem generar els XML necessaris perquè el propi mòdul sigui capaç de recuperar 

les consultes associades a cada indicador, i executar-les contra la base de dades per tal de 

recuperar els valors de cadascun d’ells.  

Com veurem més endavant en l’anàlisi econòmic,  el cost de generar cadascun d’aquests fitxers 

XML és costós, ja que cal afinar-los per cada centre, i sovint és una tasca que requereix temps 

tant per part del tècnic especialitzat de la nostra empresa que genera el fitxer XML, com pel 

professional del centre que ha de validar els resultats. 

 
 

4.3.1.4.1. JAXB (Java Arquitecture for XML Binding) 
 
 
JAXB proporciona una manera ràpida d’usar documents XML i vincular-los a una aplicació 

Java.  

Donat un esquema, que especifica l’estructura de les dades XML, el compilador JAXB genera 

un conjunt de classes Java que contenen tot el codi per analitzar els documents XML basats en 

l’esquema. Una aplicació que utilitzi les classes generades pot construir un arbre d’objectes Java 

que representa un document XML, manipular el contingut de l’arbre, i regenerar els documents 

de l’arbre, tot en XML sense requerir que el desenvolupador escrigui codi d’anàlisis i d’aquesta 

manera es compliqui el procés. 
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Fig. 42 Esquema funcionament JAXB 

 

4.3.1.4.1.1. Us de JAXB en indicadors: Arquitectura de la solució 
 
 
Com es pot observar en el següent diagrama, cada indicador té associat un document XML que 

conté la informació necessària per poder realitzar la recol·lecció de les seves dades, en aquest 

document XML, es defineix el recol·lector, classe Java que sap interpretar el seu contingut i 

executar les instruccions contra la base de dades. En ell també definim quin template d’SQLs 

(un altre fitxer XML) utilitzarà l’indicador i quins paràmetres usarà.  

L’XML d‘SQLs contindrà fragments típics de consultes utilitzades a l’hora de realitzar 

indicadors. 

 
Fig. 43 Diagrama arquitectura  

 98



4.3.1.4.1.2. XMLEsquema del XML d’un indicador 
 
 

 
Fig. 44 Estructura interna d’un indicador 

 

 

Com veiem en la figura anterior, l’estructura general d’un indicador està formada per l’element 

indicador-config, que ens representa l’XML del propi indicador i aquest està format  pels 

següents d’atributs: 

 

 name: nom del indicador 

 description: breu descripció de l’indicador 

 recolector-class: nom de la classe que implementa la interfície recol·lectora, i que és la 

responsable d’entendre l’estructura del propi indicador, realitzar l’execució i 

emmagatzemar els valors. Tenim dos tipus d’interfícies, una pels indicadors percentuals 

anomenada GenericPercentageRecolector i una altra pels indicadors numèrics 

anomenada GenericNumericRecolector, ambdós hereten de GenericRecolector.  

 sql-template: nom del fitxer XML que conté un conjunt  de sentències SQL i que serà 

el que usarà el propi indicador. 

 params: conjunt de querys específiques de l’indicador que ens serviran per construir la 

consulta final que executarem contra la base de dades. 

 

A continuació veurem les estructures param-list, param-group i param.  

 
 

Fig. 45 Estructura elements param-list, param-group i param 
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L’element param-list està format per n elements del tipus param-group que tenen com a 

paràmetres dos atributs: 

 

 name: nom del fragment SQL definit en el fitxer sql-template, que ens servirà per 

generar la query final. 

 query: atribut per definir en cas de tractar-se d’un indicador percentual si volem que 

aquest fragment de query només s’executi al numerador. 
 

Cada element param-group té definits n elements de tipus param, els quals contenen com a 

paràmetre l’atribut: 

 

 id: ens serveix per numerar els paràmetres configurables de l’indicador, és a dir, els 

paràmetres o valors manuals que hem d’introduir en la query final que executarem 

contra la base de dades. En el següent exemple ho veurem més clar. 

 

El contingut de cadascun d’aquests elements de tipus param serà: un element value de tipus 

string, i opcionalment podrà tenir també un element description de tipus string. El primer d’ells 

contindrà el valor desitjat a introduir a la query final i el segon ens donarà una breu descripció 

de l’element param. 

 
 
A continuació veurem un exemple d’un XML d’un indicador on podem veure els elements 

comentats anteriorment. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<indicador-config xmlns="http://www.capsis.org/indicador_template" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.capsis.org/indicador_template                                  
  ../../webapps/capsis/xml/indicadoresTemplate/indicador_config.xsd "> 
  <name>Población fumadora</name>  
  <description>Indicador que dice el % fumadores</description> 
  <recolector-class>GenericPercentageRecolector</recolector-class> 
  <sql-template>SQLPorcentajePacientesSegunParametros</sql-template> 
  <params> 
    <param-group name="basica"> 
      <param id="$1"> 
   <value>4501,4502,4503</value> 
 </param> 
 <param id="$2"> 
   <value>10</value> 
 <param> 
    </param-group>     
    <param-group name="conVisitaEnFechas"> 
 <param id="$1"> 
   <value>'2007-01-01 00:00:00.000000'</value> 
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 </param> 
 <param id="$2"> 
   <value>'2007-12-31 23:59:59.999999'</value> 
 </param> 
    </param-group>     
    <param-group name="edadPaciente"> 
 <param id="$1"> 
   <value>15</value> 
 </param> 
 <param id="$2"> 
   <value>200</value> 
 </param> 
    </param-group>  
    <param-group name="conTerminos"> 
 <param id="$1"> 
   <value>3909,3963,3369</value> 
 </param> 
    </param-group>   
 
    <param-group name="conValoresVariableCumplenRangoTxt"                                                                                             
                 query="numerador"> 
      <param id="$1"> 
   <value>281</value> 
 </param>  
 <param id="$2"> 
   <value>'fumador'</value> 
 </param>  
    </param-group>      
  </params> 
</indicador-config> 

 

4.3.1.4.1.3. XMLEsquema del XML sql-template 
 

 
Fig. 46 Estructura element  sql-template 

 
 
Com veiem l’element sql-template té diferents atributs:  

 

 name: nom del sql-template 

 description: breu descripció del contingut del XML 

 levels: llista d’elements del tipus level-list. 

 params: llista d’elements del tipus param-list. 
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Veiem ara l’element level-list, el qual està format per una llista d’elements level. 

 

 
Fig. 47 Estructura element level-list 

 

Cada level té un atribut name, que ens servirà per diferenciar a quin tipus de nivell indicador 

pertanyen els fragments SQL que tindrem definits en la llista d’elements querys.  L’atribut 

name, que serà un string, podrà prendre els valors professional o centre. 

 

 
Fig. 48 Estructura element level 

 

L’element querys, com veiem, és una llista d’elements query, el qual té l’estructura següent. 

 

 
Fig. 49 Estructura element query 

 

 

 

Aquesta és molt semblant a una consulta SQL, ja que té uns elements select, from, where, 

group-by, having-count i order-by.  
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Cadascun d’ells seran del tipus string i ens permetran generar el que junt finalment formi la 

consulta de l’indicador contra la base de dades. 

 

 

 

 

Per altra banda, l’element param-list l’utilitzarem de manera similar al que hem vist en l’altre 

XMLEsquema que ens definia un XML d’un indicador. 

 

 
Fig. 50 Estructura element param-list 

 

 

Aquest serà una llista d’elements del tipus param, els quals tindran un id que els identificarà, 

un type, que fixarà el seu tipus (string, number, timestamp, etc) i un default que serviria per 

donar-los-hi un possible valor per defecte. També tindran un atribut description que descriurà 

breument quina és la finalitat del mateix. 

 

A continuació veurem un dels fitxers sql-template que contenen l’estructura vista anteriorment. 

Abans, però, cal comentar que en tenim tants de definits com facin falta pels indicadors 

demanats, generalment es reutilitzen, però en alguns casos quan la query de l’indicador demana 

coses més concretes, s’opta per crear-ne de nous. Actualment tenim els següents:  

 

 SQLNumPacientesNVisitas.xml 

 SQLNumPacientesParametros.xml 

 SQLNumPacientesSegunParametros.xml 

 SQLPorcentajePacientesSegunParametros.xml 

 SQLSaludMental.xml. 

 SQLConsumoAlcohol.xml 

 

Anem a veure ara el primer d’ells, SQLNumPacientesNVisitas.xml: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sql-template xmlns="http://www.capsis.org/indicador_template" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.capsis.org/indicador_template    
  sql_template.xsd "> 
  <name>NumPacientesNVisitas</name> 
  <description> Plantilla que te permite calcular el número de   
                pacientes a los que se le han realizado N visitas en   
                un periodo de tiempo, por profesional 
  </description> 
  <levels> 
    <level name="profesional"> 
 <querys> 
   <query name="consulta"> 
     <queryFragment name="basica"> 
       <select>v.id_usuario_prof ID_PROFESIONAL, count(*)   
                    VALOR 

</select> 
  <from><![CDATA[( select v.id_usuario_prof, v.id_usuario 
         from visita v join cupo c on 

(v.id_usuario_prof = c.id_usuario ) 
where  v.estado=28 and v.hora_inicio_prog      
  between $1 and $2 and c.tipo_cupo in        
  (4501,4502) 

            
       group by v.id_usuario_prof, v.id_usuario 

      having count(v.id_visita) = $3 ) v join 
    usuario p on  

   (v.id_usuario_prof=p.id_usuario)]]> 
  </from> 
  <where></where> 
  <group-by>v.id_usuario_prof</group-by> 
     </queryFragment> 
   </query> 
 </querys> 
    </level> 
    <level name="centro"> 
 <querys> 
   <query name="consulta"> 
     <queryFragment name="basica"> 
  <select>count(*) VALOR</select> 
  <from><![CDATA[( select v.id_usuario_prof, v.id_usuario 

from visita v join cupo c on        
  (v.id_usuario_prof = c.id_usuario )  

         where v.estado=28  
      and v.hora_inicio_prog between $1 and $2  
      and c.tipo_cupo in (4501,4502) 
         group by v.id_usuario_prof, v.id_usuario 
         having count(v.id_visita) = $3 ) v join 
      usuario p on 
      (v.id_usuario_prof=p.id_usuario)]]> 
  </from> 
  <where></where> 
     <group-by></group-by> 
   </queryFragment>  
  </query> 
 </querys> 
    </level> 
   </levels> 
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   <params> 
     <param id="$1" type="timestamp"> 
   <description>Fecha inicial del periodo de tiempo</description> 
 </param> 
 <param id="$2" type="timestamp"> 
   <description>Fecha inicial del periodo de tiempo</description> 
 </param> 
 <param default="1" id="$3" type="number"> 
   <description>Nº de visitas al paciente</description> 
 </param> 
   </params> 
</sql-template> 
 
 
Com veiem són fragments SQL on a través dels paràmetres definits al final, podem 

parametritzar-los. D’aquí la relació amb l’atribut id del paràmetre de l’element param vist en 

l’XML que defineix un indicador. 

 

Un cop definits tots els respectius fitxer XML a través de JAXB’s es generen les respectives 

classes Java que ens permeten treballar amb els propis XML com si de classes Java es 

tractessin. 
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4.4. Fase de transició 
 

4.4.1. Proves realitzades 
 
No s’ha documentat aquest punt degut a què és totalment interactiu amb l’aplicació, en ell es va 

provar el funcionament de cadascuna de les funcionalitats del mòdul i es van corregir els errors 

en tres iteracions. 

 

4.4.2. Desplegament 
 
Durant el desplegament de la nova versió de sinAPsis amb el mòdul d’indicadors, a diferència 

de les anteriors, serà lleugerament diferent degut a què caldrà copiar en una ruta específica del 

sistema el conjunt de XML’s d’indicadors demanats pel centre. La resta del desplegament serà 

el mateix que en un canvi de versió rutinari de l’aplicació.  
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5. Desenvolupament versió 1.2.3 
 
 

5.1. Fase d’inici 
 

5.1.1. Descripció de la necessitat 
 
Tal i com hem comentat en el decurs del punt 4, el problema que teníem amb la primera versió 

del mòdul d’indicadors, era que no es podien definir conjunts d’indicadors els quals 

necessitessin utilitzar altres dimensions que no fossin: centre o professional, és a dir, es tractava 

d’una versió limitada per a les necessitats inicials que ens va demanar el primer centre que va 

originar la necessitat del mòdul. 

Posteriorment, quan vàrem veure què era el que realment volien monitoritzar dels indicadors, 

van sorgir un conjunt de noves necessitats, aquestes eren poder estudiar alguns dels indicadors 

mitjançant més dimensions, no sols a nivell de centre i professional, sinó també per: sexe, edat, 

grau de RCV (Risc Càrdio Vascular) o bé altres que poguessin sorgir. 

Aquest fet ens va obligar a re-programar gairebé el 90% del mòdul, ja que no es va poder 

aprofitar ni la part d’extracció de dades, ni la part de monitorizació per pantalla. 

Ambdues formaven el major volum d’hores invertides en la primera versió.  

 

5.1.2. Recull de necessitats inicials 
 
 
Les noves necessitats inicials recollides en aquesta segona versió, són les següents: 

 

 Poder crear un indicador. 

 Poder associar a un indicador creat un conjunt de dimensions a través de les quals 

estudiar-lo. 

 Poder dur un manteniment dels indicadors.  

 Poder executar els indicadors. 

 Poder veure un quadre de comandament amb el valor de l’última execució de tots els 

indicadors. 

 Poder veure els valors dels indicadors per cadascuna de les seves dimensions de manera 

històrica, agrupant les execucions de manera setmanal o mensual.  

 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents indicadors per a una 

dimensió determinada. 
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 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents “rangs” que forment 

una dimensió per a un indicador. És a dir, per la dimensió professional, poder veure una 

gràfica comparativa entre l’evolució de l’indicador estudiat per tot el conjunt de 

professionals del centre associats a l’indicador. 

 Poder exportar en format Excel els valors monitoritzats per pantalla. 

 Poder llistar i imprimir els valors monitorizats per pantalla de qualsevol dimensió d’un 

indicador. 

 

Com veiem, si les comparem amb les de la versió anterior, veiem que aquestes són molt més 

genèriques quant a les possibles dimensions a definir i visualitzar per un indicador. 

 

5.1.3. Estudi Previ 
 
En aquesta segona versió, vàrem tornar a valorar la possibilitat d’utilitzar un Data Warehouse, 

però es va seguir optant per la solució utilitzada en la versió anterior. Es seguia creient que 

utilitzar un Data Warehouse era una solució molt desproporcionada acord amb les necessitats 

que ens demanava el mòdul, ja que com hem comentat en l’estudi realitzat per a la primera 

versió, aquest s’utilitza en entorns on es vol realitzar una explotació molt gran d’informació, des 

d’un conjunt de punts de vista molts diferents, i seguia sense ser el nostre cas. A aquest fet, 

sumat a què alguns indicadors per calcular-se tenen en compte un conjunt important de 

variables, episodis, etc., ens podria arribar a impossibilitar el càlcul a través d’un Data 

Warehouse. Per tant, veient els inconvenients que seguíem tenint amb la segona proposta que 

ens havíem plantejat, es va seguir apostant per la creació d’un mòdul totalment a mida, amb la 

possibilitat de crear un conjunt de dimensions il·limitat. 
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5.2. Fase d’elaboració 
 

5.2.1. Anàlisi de requeriments 
 

5.2.1.1. Requeriments funcionals 
 
A continuació analitzarem de manera detallada els requeriments funcionals dels actors que ens 

han aparegut nous. 

5.2.1.1.1. Requeriments funcionals dels actors  
 

5.2.1.1.1.1. Usuari avançat o administrador  
 

Les noves necessitats d’un usuari avançat o administrador seran: 
 
 

Ref. Descripció 
UA-01 Poder crear un indicador. 

UA -02 Poder associar a l’indicador creat un conjunt de dimensions amb les quals  

estudiar-lo. 

UA -03 Poder modificar les característiques bàsiques d’un indicador. 

UA -04 Poder executar els indicadors creats tan de manera manual com de manera 

automàtica segons una expressió temporal. 

 
 
Malgrat tenir menys necessitats quant a nombre, aquestes ens permeten crear un conjunt molt 

més ampli d’indicadors, que és el que es busca amb aquesta nova versió. 

 

5.2.1.1.1.2. Gerent del Centre 

 
A continuació veurem les noves necessitats d’un gerent d’un centre: 
 
 
 

Ref. Descripció 
GC-01 Poder veure un quadre de comandament amb el valor de l’última execució de tots 

els indicadors per la dimensió més gran d’aquests. 

GC-02 Poder veure els valors dels indicadors per cadascuna de les seves dimensions de 
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manera històrica, agrupant les execucions de manera setmanal o bé mensual. 

GC-03 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents indicadors per 

a una determinada dimensió. 

GC-04 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents “rangs” que 

formen una dimensió per a un indicador. És a dir, per la dimensió professional, 

poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució de l’indicador estudiat per 

tot el conjunt de professionals del centre associats a l’indicador. 

GC-05 Poder veure una gràfica comparativa entre l’evolució dels diferents “rangs” que 

formen una dimensió per a un indicador. És a dir, en el cas anterior de la 

dimensió professional, interessaria veure una gràfica comparativa entre l’evolució 

del conjunt de valors dels professionals associats a l’indicador. 

GC-06 Poder exportar en format Excel els valors monitoritzats per pantalla. 

GC-07 Poder llistar i imprimir els valors monitorizats per pantalla de qualsevol dimensió 

d’un indicador. 

GC-08 Poder extreure un llistat dels pacients en el nostre cas, que comptabilitzen el valor 

de l’última execució de l’indicador per a la pròpia dimensió que estem tractant. 

 
 
Pel que fa a les necessitats d’un gerent, tenim un cas similar en les d’un usuari avançat o 

administrador, és a dir, malgrat tenir un nombre menor de necessitats respecte la versió anterior, 

les funcionalitats que ens permeten realitzar són majors, ja que ens ofereixen estudiar uns 

indicadors per un conjunt il·limitat de dimensions. 

  
 

5.2.1.1.1.3. Professional sanitari 
 

I finalment veurem les necessitats d’un professional sanitari: 
 
 

Ref. Descripció 
PS-01 Poder veure els valors dels propis indicadors assignats de manera històrica, 

agrupant les execucions de manera setmanal o mensual, per totes les dimensions 

visibles del professional. 

PS-02 Poder treure un llistat dels valors dels indicadors que té associats per cadascuna 

de les dimensions visibles. 

PS -03 Poder extreure els valors dels seus indicadors en format Excel per les dimensions 

visibles del professional. 

PS -04 Poder veure gràficament l’evolució dels seus indicadors per a les respectives 
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dimensions visibles del professional. 

PS -05 Poder extreure un llistat dels pacients que comptabilitzen el valor de l’última 

execució de l’indicador per la dimensió estudiada. 

 
 
 
Aquestes, com veiem, són pràcticament les mateixes que en la versió anterior, amb la diferència 

que un professional només podrà veure les dimensions definides per sota la dimensió 

professional, és a  dir, aquestes estan definides en forma d’arbre, i un professional no podrà 

pujar mai més amunt de la pròpia dimensió professional. 

 

5.2.1.1.1.4. Sistema 
 

Té les mateixes necessitats que en la versió anterior. 
 

 

5.2.1.2. Requeriments no funcionals 
 
Seran els mateixos que en la versió anterior. 
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5.2.2. Especificació 
 

5.2.2.1. Obtenció del model de casos d’ús 
 
Aquest apartat no difereix respecte la versió anterior ja que hem utilitzat el mateix procediment 

per identificar els casos d’ús, la mateixa jerarquia d’actors i la mateixa organització de casos 

d’ús i documentació; per tant no el tornarem a explicar. 

 

5.2.2.2. Diagrama de casos d’ús 
 
 

En la distribució dels casos d’ús s’ha seguit utilitzant el criteri d’agrupar-los per funcionalitats.  

Si recordem teníem dos paquets: 

 

MonitoritzacióAdministració

 
 
 

Fig. 51 Paquets de casos d’ús del nou subsistema d’indicadors. 
  

 
 

 

5.2.2.1.1. Administració 
 
 
El paquet administració, com veiem en la Fig. 52, tampoc varia respecte a la versió anterior pel 

que fa a la seva estructura interna, ni en els actors amb els quals interactua; aquests, com veiem 

en la figura següent, segueixen essent el Sistema i l’Administrador.  

 

Administrador

(from Actores)

Gestió 
indicadors

Sistema

(from Actores)

 
Fig. 52 Actors del nou paquet Administració 
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Veiem ara en la Fig. 53 els  casos d’ús que formen la carpeta gestió indicadors d’aquest nou 

paquet Administració. 

 

 

Modificar un indicador

Eliminar l 'ultima execució d'un 
indicador

Donar de baixa un indicador

Llançar l 'execució d'un 
indicador

Crear un nou indicador

<<extends>>

Llistar indicadors

<<extends>>

<<include>>

<<extends>>

<<include>>

Administrador

(from Actores)

Crear cron job

(from Gestió cron jobs)

Executar job indicadorsSistema

(from Actores)

Llançar job

(from Gestió cron jobs)

<<extends>>

Afegir nou nivel l indicador Eliminar nivell  indicador

<<extends>><<extends>>

 
 

Fig. 53 Diagrama de casos d’ús de la carpeta gestió d’indicadors en el nou paquet administració  
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5.2.2.1.1.1. Llistar indicadors 
 

Cas d’ús: Llistar indicadors 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet llistar els indicadors que tenim donats d’alta al sistema. A través d’ell 

podrem accedir a la resta de casos d’ús del paquet Administració excepte Executar tots els 

indicadors. 

Tipus: Primari 

 

 
 

Fig. 54 Pantalla de llistat d’indicadors 
 

Curs típic de successos: 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 L’administrador polsa la icona per 

poder visualitzar la llista 

d’indicadors.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, en la qual es podrà filtrar 

el llistat per: nom, grup, subgrup o 

estat d’un indicador. L’estat per 

defecte serà actiu. I la resta de camps 

estaran buits. 

2  El sistema mostrarà una llista amb 

tots els indicadors que compleixen 

les condicions de cerca indicades per 
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l’administrador. Per cada indicador 

mostrarem el grup, el nom, la data de 

l’última execució en cas que en 

tingui, i un triangle que ens permetrà 

modificar l’indicador. 

3 L’administrador modifica els 

camps a través dels quals filtrar i 

polsa el botó refrescar 

Tornem al punt 2. 

5 L’administrador polsa la icona 

donar de baixa un indicador. 

CU:  Donar de baixa un indicador 

6 L’administrador polsa la icona 

modificar un indicador. 

CU:  Modificar un indicador 

7 L’administrador polsa la icona 

eliminar l’última execució d’un 

indicador. 

CU:  Eliminar l’última execució 

d’un indicador 

8 L’administrador polsa la icona 

crear un nou indicador. 

CU:  Crear un nou indicador 

 
 

5.2.2.1.1.2 Crear un nou indicador 
 

Cas d’ús: Crear un nou indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet donar d’alta un nou indicador en el sistema.  

Tipus: Primari 

 

 
 

Fig. 55 Pantalla d’alta d’un nou indicador 
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Curs típic de successos: 
 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1.1 L’administrador accedeix a la 

pantalla de creació d’un nou 

indicador.  

Apareixerà una pantalla com 

l’anterior amb una sèrie de camps: 

nom de l’indicador; grup al qual 

pertany; subgrup si es volgués sub-

classificar dins el propi grup; tipus de 

freqüència en la qual s’executarà; 

estat de l’indicador; data de l’última 

execució, la qual no serà editable i per 

tant en la creació d’un nou indicador 

no tindrà valor; comentari; rangs per 

parametritzar els rangs dels valors 

dels indicadors i així poder crear els 

gràfics corresponents dins el quadre 

de comandament com veurem més 

endavant; nom del recol·lector a 

utilitzar; i els propis nivells de 

l’indicador en forma d’arbre, en 

aquesta versió no es poden crear 

directament des del manteniment, sinó 

que ha de ser un informàtic 

d’Informàtica Mèdica amb 

coneixements sobre el propi mòdul 

l’encarregat de crear o bé eliminar 

dimensions. Això és degut a què en 

aquesta nova versió les dimensions 

estan creades en forma d’arbre i estan 

lligades directament amb el 

recol·lector que utilitza l’indicador. 

Per tant en la creació de l’indicador 

sols haurem de visualitzar el missatge 

següent  “Indicador sin niveles de 

estudio definidos. Si desea utilizar 

este indicador, por favor contacte con 

su equipo informàtico”, ja que les 
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dimensions no es poden crear fins que 

no tenim creat el propi indicador.   

1.2  Els possibles valors del grup es 

recuperaran de la base de dades dins 

un combobox. 

1.3  Els possibles valors del subgrup es 

recuperaran de la base de dades dins 

un combobox. 

1.4  L’estat en el moment de crear un nou 

indicador serà actiu. 

1.5  El tipus de freqüència també es 

recuperarà de la base de dades dins un 

combobox i per defecte serà “Diaria”. 

1.6  Els noms dels recol·lectors es 

recuperaran d’un directori físic on els 

tindrem guardats dins un combobox. 

2 L’administrador modificarà els 

camps comentats anteriorment. 

  

3 L’administrador polsa el botó 

guardar. 

El sistema crearà un nou indicador 

associant els valors introduïts al nou 

indicador. 

 
 
 
 
Curs alternatiu: 

 

Ordre 3 – Si l’administrador no ha introduït un nom per a l’indicador, el sistema ens advertirà 

que aquest és requerit i cancel·larà l’operació. 

 

Ordre 3 – Si l’administrador no ha seleccionat un grup per a l’indicador, el sistema ens advertirà 

que aquest és requerit i cancel·larà l’operació. 

 

Ordre 3 – Si l’administrador introdueix un nom per a l’indicador que ja existeix, el sistema ens 

advertirà que aquest ha de ser únic i cancel·larà l’operació. 
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5.2.2.2.1.3. Modificar un indicador 
 

Cas d’ús: Modificar un nou indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet modificar les característiques d’un indicador donat d’alta en el sistema. Es 

podran modificar tots els camps que hem vist en el cas d’ús anterior menys la data d’última 

generació i els nivells del propi indicador, que com hem comentat anteriorment s’han de 

modificar directament sobre la base de dades. 

Tipus: Primari 

 

 

 
 

Fig. 56 Pantalla de modificació d'un indicador 
 
Curs típic de successos: 

 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1.1 L’administrador accedeix a la 

pantalla de modificació d’un 

indicador.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, en ella es carregaran tots 

els camps que hem guardat per 

l’indicador en la pantalla de creació.  

1.2  El camp grup haurà de carregar tots 

els grups que tenim en la base de 

dades en un combobox, però ha de 

mostrar el que s’havia seleccionat en 

la creació de l’indicador. 
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1.3  El mateix passa amb el subgrup i el 

tipus de freqüència. 

1.4  En el camp recol·lector, hem de 

carregar els recol·lectors del directori 

físic on els guardem, però s’ha de 

mostrar el que hem associat en el 

moment de la creació del propi 

indicador. 

1.5  I pel que fa els nivells de l’indicador, 

s’ha de consultar a la taula 

Nivel_Indicador de la base de dades i 

recuperar l’estructura arborescent per 

tal de reproduir-la en el manteniment 

tal i com veiem en la imatge anterior.  

En aquest cas tenim una dimensió 

global “Total” a través de la qual 

podrem accedir a dues noves 

dimensions: professional i grau RCV, 

i dins la dimensió professional 

podrem accedir a una nova dimensió 

grau RCV. 

2 L’administrador modifica els 

camps que desitja. 

 

3 L’administrador polsa la icona 

llençar l’execució de l’indicador. 

CU:  Llençar l’execució d’un 

indicador 

4 L’administrador polsa el botó 

guardar. 

El sistema guardarà les noves dades 

de l’indicador i tornarà a la pantalla 

on es mostra la llista d’indicadors. 

 

 

Curs alternatiu: 

 

Ordre 4 – Si l’administrador modifica el nom de l’indicador per un que ja existeix, el sistema 

ens advertirà que aquest ha de ser únic i cancel·larà l’operació. 
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5.2.2.2.1.4. Donar de baixa un indicador 
 
 
Cas d’ús: Donar de baixa un indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet donar de baixa indicadors en estat actiu. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 57 Pantalla per donar de baixa un indicador 
 

Curs típic de successos: 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 L’administrador selecciona els 

indicadors que vol donar de baixa 

i polsa el botó donar de baixa.  

El sistema refrescarà la llista 

d’indicadors eliminant d’ella aquells 

indicadors que l’usuari ha seleccionat 

i donat de baixa.  

 
 

Curs alternatiu: 

 

Ordre 1 – Si l’administrador polsa el botó donar de baixa i no ha seleccionat cap indicador, el 

sistema mostrarà un missatge dient que s’ha de seleccionar algun indicador. 
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5.2.2.2.1.5. Eliminar l’última execució d’un indicador 

 
Cas d’ús: Eliminar l’última execució d’un indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet eliminar els valors de l’última execució d’un indicador. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 58 Pantalla per eliminar l’última execució d’un indicador 
 

 

Curs típic de successos: 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 L’administrador selecciona 

els indicadors que vol 

eliminar l’última execució i 

polsa el botó eliminar 

l’última execució d’un 

indicador.  

El sistema demanarà confirmació de què es 

desitja eliminar l’última execució dels 

indicadors seleccionats.  

2 L’administrador acceptarà 

o rebutjarà l’operació.  

Si l’usuari accepta l’operació, el sistema 

eliminarà l’última execució dels indicadors 

seleccionats, eliminant tots els valors 

associats a aquesta execució per tots els seus 

nivells, i tornarà a refrescar la llista 
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d’indicadors. D’altra banda, si l’usuari 

rebutja l’operació, el sistema no durà a 

terme l’operació i es quedarà en el mateix 

llistat tal i com estàvem abans de polsar el 

botó eliminar l’última execució d’un 

indicador.  

 
 
Curs alternatiu: 

 

Ordre 1 – Si l’administrador polsa el botó eliminar l’última execució d’un indicador i no ha 

seleccionat cap indicador, el sistema mostrarà un missatge dient que s’ha de seleccionar algun 

indicador. 

 

 

5.2.2.2.1.6. Afegir nou nivell indicador 
 
 
Cas d’ús: Afegir nou nivell indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet afegir nous nivells indicador a un indicador. 

Tipus: Primari. 

 

Aquest cas d’ús no està documentat com els anteriors degut als motius que hem explicat en el 

CU: Crear un nou indicador. Per poder crear un nou nivell indicador, hem d’insertar en la taula 

nivel_indicador de la base de dades de forma arborescent el conjunt de dimensions necessàries 

per l’indicador. 

 

A continuació veurem quins valors hauríem d’insertar per crear les dimensions (Total, 

Profesional, GradoRCV i GradoRCV) que hem vist en la Fig. 56 al manteniment de l’indicador: 

05.1. RCV en hipertensos (id = 101004). 

 

Estructura arborescent de les dimensions a crear: 

-Total 

    -Profesional 

        -GradoRCV 
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    -GradoRCV         

 

Primer de tot hem d’insertar la dimensió Total de la següent manera: 

 

-Total 

    -Profesional 

        -GradoRCV 

    -GradoRCV         

 
INSERT INTO NIVEL_INDICADOR(ID_NIVEL_INDICADOR, ID_NIVEL_PADRE,  

ID_INDICADOR,ID_DIMENSION,APLICACION,MOSTRAR_CUADRO_MANDO,ORDEN,VERSION)  

VALUES(SEQ_NIVEL_INDICADOR.nextval,null,101004,0,1,'1',0,1 ); 

 

En l’insert anterior veiem que tenim una seqüència “SEQ_NIVEL_INDICADOR”, que ens 

genera automàticament el nou ID_NIVEL_INDICADOR; el següent valor és 

ID_NIVEL_PADRE i és el responsable de poder mantenir una estructura arborescent. Al ser el 

primer node, aquest no té pare i per tant serà nul; el tercer valor serà ID_DIMENSION, i farà 

referència a la dimensió que estem creant, en aquest cas 0 ja que és l’identificador de la 

dimensió Total; APLIACION és un paràmetre que ens permet, a través de tres valors (0, 1, i 2), 

forçar que l’aplicació de l’indicador sigui sobre el numerador i denominador, numerador o bé 

denominador respectivament; MOSTAR_CUADOR_MANDO ens permet elegir si volem que 

l’indicador es vegi en el quadre de comandament o no; ORDEN ens serveix per ordenar-los en 

el quadre de comandament en cas que volguéssim veure un indicador abans que un altre i 

finalment VERSION és sempre 1 ja que és un camp utilitzat per l’aplicació per controlar temes 

de concurrència. 

 

Resultat: 

 

 
 

Fig. 59 Resultat primer insert en la taula nivel_indicador 
 

Anem ara a crear la dimensió Profesional: 

 

-Total 

    -Profesional 

        -GradoRCV 
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    -GradoRCV         

 
INSERT INTO NIVEL_INDICADOR(ID_NIVEL_INDICADOR, ID_NIVEL_PADRE,  

ID_INDICADOR,ID_DIMENSION,APLICACION,MOSTRAR_CUADRO_MANDO,ORDEN,VERSION)  

VALUES(SEQ_NIVEL_INDICADOR.nextval,11,101004,2,1,'1',0,1 ); 

 

Aquesta vegada ID_NIVEL_INDICADOR serà el nou identificador que ens generarà la 

seqüència vista anteriorment; ID_NIVEL_PADRE serà el id_nivel_indicador de la dimensió 

Total insertada anteriorment, per tant valdrà 11; ID_INDICADOR no variarà i serà el mateix 

que en l’insert anterior; ID_DIMENSION en aquest cas valdrà 2 ja que aquest és l’identificador 

de la dimensió Profesional; APLIACION serà igual a 1 degut a que volem que s’apliqui tant a 

numerador com a denominador; MOSTRAR_CUADRO_MANDO serà 1 i per tant es veurà al 

quadre de comandament, ORDEN serà 0 ja que no volem que segueixi cap ordre en concret i 

VERSION 1. 

 

Resultat: 

 

 
 

Fig. 60 Resultat segon insert en la taula nivel_indicador 
 

 

Anem ara a crear la dimensió GradoRCV que penja de la dimensió Total: 

 

-Total 

    -Profesional 

        -GradoRCV 

    -GradoRCV         

 
INSERT INTO NIVEL_INDICADOR(ID_NIVEL_INDICADOR, ID_NIVEL_PADRE,  

ID_INDICADOR,ID_DIMENSION,APLICACION,MOSTRAR_CUADRO_MANDO,ORDEN,VERSION)  

VALUES(SEQ_NIVEL_INDICADOR.nextval,11,101004,6,2,'1',0,1 ); 

 

ID_NIVEL_INDICADOR es seguirà generant a través de la seqüència vista anteriorment; 

ID_NIVEL_PADRE serà el id_nivel_indicador de la dimensió Total, per seguirà valent 11; 

ID_INDICADOR no variarà i seguirà essent 101004; ID_DIMENSION en aquest cas valdrà 6 

ja que aquest és l’identificador de la dimensió GradoRCV; APLIACION en aquest cas serà 

igual a 2 ja que sols volem que la pròpia dimensió s’apliqui al numerador, és a dir, ens digui 
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respecte la població total quants pacients compleixen amb el GradoRCV estudiat en la 

dimensió; MOSTRAR_CUADRO_MANDO serà 1 i per tant es seguirà veient en el quadre de 

comandament, ORDEN seguirà essent 0 i VERSION 1. 

Resultat: 

 

 
 

Fig. 61 Resultat tercer insert en la taula nivel_indicador 
 

I per acabar amb l’exemple insertarem ara la dimensió restant GradoRCV que penja de 

Profesional. 

 

-Total 

    -Profesional 

        -GradoRCV 

    -GradoRCV         

 
INSERT INTO NIVEL_INDICADOR(ID_NIVEL_INDICADOR, ID_NIVEL_PADRE,  

ID_INDICADOR,ID_DIMENSION,APLICACION,MOSTRAR_CUADRO_MANDO,ORDEN,VERSION)  

VALUES(SEQ_NIVEL_INDICADOR.nextval,12,101004,6,2,'1',0,1 ); 

 

En aquest cas, l’únic que canviarà respecte a l’insert anterior serà el camp ID_NIVEL_PADRE, 

que com volem que pengi de la dimensió Profesional, serà igual a 12. 

 

Resultat: 

 

 
 

Fig. 62 Resultat tercer insert en la taula nivel_indicador 
 

Per tant, com hem vist, aquest és el procediment que hem de seguir per crear noves dimensions 

en un indicador. Malgrat que es necessita tenir coneixements de la base de dades,  es va optar 

per aquesta opció degut a què les dimensions creades van lligades al recol·lector associat a 

l’indicador i aquests els creen els propis informàtics d’Informàtica Mèdica, llavors no tenia 

sentit que cap Usuari de l’aplicació pogués modificar dimensions d’un indicador quan no 

disposava dels coneixements suficients per saber quines dimensions es podien utilitzar. 
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5.2.2.2.1.7. Eliminar nivell indicador 
 
 
Cas d’ús: Eliminar nou nivell indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet eliminar nivells indicador existents d’un indicador. 

Tipus: Primari. 

 

Aquest cas d’ús segueix un procés similar a l’anterior, ha de ser un informàtic de l’empresa 

Informàtica Mèdica l’encarregat d’eliminar físicament de la base de dades les dimensions 

desitjades d’un indicador. 

 

El procediment per eliminar la següent dimensió seria el següent: 

 

-Total 

    -Profesional 

        -GradoRCV 

    -GradoRCV 

 
DELETE FROM NIVEL_INDICADOR WHERE ID_NIVEL_INDICADOR = 14 
 
 
Cal destacar que un cop executat un indicador, aquest genera un seguit de valors que estan 

associats a un nivell_indicador, i per tant per poder eliminar una dimensió, aquest indicador no 

ha d’haver estat executat o bé s’ha d’eliminar prèviament tots els valors associats a aquesta 

dimensió, tenint en compte que mai més es podran tornar a recuperar si no es realitza 

prèviament un backup de la base de dades. 

 

Resultat en cas que es complís un dels dos casos explicats anteriorment: 

 

 
Fig. 63 Resultat delete en la taula nivel_indicador 

 

 

-Total 

    -Profesional 

        -GradoRCV 
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5.2.2.2.1.8. Llençar l’execució d’un indicador 
 
 
Cas d’ús: Llençar l’execució d’un indicador 

Actors: Administrador 

Descripció: Permet executar un indicador. 

Tipus: Primari. 

 

 

 
Fig. 64 Pantalla per llençar l’execució d’un indicador 

 
 
Curs típic de successos: 

 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 L’administrador polsa el botó 

llençar l’execució d’un indicador. 

El sistema ens mostrarà un missatge 

d’informació que el següent procés 

tardarà uns quants minuts i executarà 

el recol·lector contra la base de dades.  

 
 
Curs alternatiu: 

 
Ordre 1 – Si l’administrador polsa el botó llençar l’execució d’un indicador i no tenim associat 

cap recol·lector o no tenim nivells definits, el sistema ha de mostrar un missatge d’error 

informant-nos que ens falta un recol·lector o que hem de posar-nos en contacte amb el nostre 

proveïdor informàtic per definir nivells a l’indicador respectiu i ha d’avortar el procés. 
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5.2.2.2.1.9. Crear cron job 
 
A l’igual que en la versió anterior, aquest cas d’ús no és del propi mòdul d’indicadors però 

s’utilitza i per tant no es detallarà. 

 

5.2.2.2.1.10. Llençar job 
 
Passa igual que en el cas d’ús anterior, no és del propi mòdul d’indicadors però s’utilitza i per 

tant tampoc es detallarà. 

 

5.2.2.2.1.11. Executar job indicadors 

 
Cas d’ús: Executar job indicadors 

Actors: Sistema 

Descripció: Permet executar de forma automàtica i periòdica tots els indicadors actius que 

segons la seva freqüència els toqui executar. 

Tipus: Primari. 

 

Curs típic de successos: 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 El sistema executarà la tasca 

executar indicadors job.  

El sistema per a cada indicador actiu 

comprovarà si s’ha d’executar o no 

segons la seva freqüència, en cas 

afirmatiu executarà el recol·lector i en 

cas negatiu no realitzarà l’execució.  

 
 
 
 

5.2.2.1.2. Monitorització 

 
El paquet monitorització, com veurem a continuació, tampoc varia ni en la seva estructura 

interna, ni en els actors que l’utilitzen respecte la versió anterior.  
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Seguim tenint un paquet o carpeta Gestió d’Indicadors que conté tots els casos d’ús del propi 

paquet monitorització, i com veurem en la figura següent els actors que hi interactuen segueixen 

essent els Professionals Sanitaris i els Gerents del centre. 

Gestió 
d'Indicadors

Gerent

(from Actores)

Professional 
Sanitari

(from Actores)

 
Fig. 65 Actors en el nou paquet Monitorització 

 

Veiem ara en la Fig. 66 de la pàgina següent els  casos d’ús que formen aquest paquet. 

Veure gràfica indicadors de la 
dimensió

Imprimir l l istat indicadors de la 
dimensió

Obtenir Excel indicadors de la 
dimensió

Obtenir Excel indicador per 
dimensió

Veure gràfica indicador per 
dimensió

Imprimir l l istat indicador per 
dimensió

Veure indicador per dimensió

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

Veure l l ista pacients indicador

<<include>>

Gerent
(from Actores)

Veure indicadors de la dimensió

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Professional 
Sanitari

(from Actores)

Veure quadre de comandament

 
Fig. 66 Diagrama de casos d’ús de la carpeta gestió d’indicadors en el nou paquet monitorització 

 

Com veiem, el nombre de casos d’ús s’ha reduït respecte la versió anterior, però aquests són 

molt més generals i ens permeten tractar un nombre il·limitat de dimensions. A continuació 

detallarem un per un cada cas d’ús. 
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5.2.2.1.2.1. Veure quadre de comandament 
 
Cas d’ús: Veure quadre de comandament 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet visualitzar els valors de l’última execució d’una dimensió per un indicador 

de forma gràfica, segons uns rangs prèviament introduïts en la creació de l’indicador. 

Tipus: Secundari. 

 

Veiem ara els dos punts d’accés al propi cas d’ús, en la Fig. 65 des del mòdul de gestió per a un 

gerent, i en la Fig. 66, des del mòdul de consulta per a un professional sanitari. 

 

 
 

Fig. 67 Pantalla de quadre de comandament gerència 
 
 

 
 

Fig. 68 Pantalla de quadre de comandament consulta 
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Curs típic de successos: 

 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o el professional 

sanitari polsen el botó 

veure quadre de 

comandament.  

El sistema mostrarà una pantalla com 

l’anterior, on per a cada indicador associat a 

l’usuari que hagi iniciat l’acció, es mostrarà 

un dial amb els rangs de normalitat, warning 

i alarma del propi indicador de colors verd, 

taronja i vermell respectivament. Dins cada 

dial s’ha de mostrar el valor de l’última 

execució del propi indicador per la dimensió 

que estem estudiant, és a dir, en cas de 

gerència serà “Total”, però en cas de 

consulta serà “Profesional”, on el valor de la 

dimensió professional de l’indicador que es 

desitja recuperar és el calculat per al 

professional que s’ha logat en el propi 

mòdul consulta. 

Tots els indicadors a mostrar han d’estar 

agrupats per pestanyes segons el grup al 

qual pertanyen, també es desitja que en cada 

pestanya es vegi en vermell el nombre 

d’indicadors que tenim dins el grup; i dins 

cada grup els indicadors han d’estar 

agrupats pel seu subgrup en cas de tenir-ne.  

 
 

5.2.2.1.2.2. Veure indicador per dimensió 
 

Cas d’ús: Veure indicador per dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet visualitzar els valors de les execucions d’un indicador per les seves 

dimensions. 

Tipus: Primari. 
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Veiem ara les possibles situacions en les quals podem accedir a aquest cas d’ús: la primera 

d’elles és la de la Fig. 69, des del mòdul de gestió per a un gerent, es produeix en el moment de 

polsar el botó “Veure indicador per dimensió” del submenú del mòdul de gestió. 

 

 
 

Fig. 69 Pantalla veure indicador per dimensió 
 

 

Una altra, la de la Fig. 70,  seria un cop es selecciona un indicador o bé s’hi accedim 

directament des del cas d’ús Veure indicadors de la dimensió. 

 

 
 

Fig. 70 Pantalla veure indicador per dimensió 
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Si baixéssim una dimensió, veuríem una pantalla com la de la Fig. 71, amb un nou botó pujar 

dimensió. 

 

 

 
 

Fig. 71 Pantalla veure indicador per dimensió 
 

 

Curs típic de successos: 

 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1.1 El gerent polsa el botó 

veure indicador per 

dimensió.  

El sistema ha de mostrar una pantalla com la de 

la Fig. 69, el camp “fecha” s’ha d’inicialitzar a 

la data d’avui, la “frecuencia” per defecte ha de 

ser mensual, i no s’ha de seleccionar cap 

indicador per defecte.  

1.2 El professional sanitari o 

el gerent polsen el botó 

veure indicador per 

dimensió des del cas d’ús 

Veure indicadors de la 

dimensió. 

 

El sistema ha de mostrar una pantalla com la de 

la Fig. 70, on el camp “fecha” es seguirà 

inicialitzant a la data acutal, la “frecuencia” 

seguirà essent mensual i l’indicador serà el que 

hagi polsat l’usuari, ja que per cada indicador 

tindrem un botó veure indicador per dimensió. 

La taula que mostra les instàncies del nivell 

indicador, ha de mostrar sols les del propi 

indicador per aquella dimensió, en la seva 

capçalera ha d’indicar-nos en tot moment la ruta 

en la qual ens trobem dins l’arbre de 

dimensions, en el cas de la Fig. 70 al trobar-nos 
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en el node arrel aquest serà igual a “CAP”. 

Llavors per cada instància nivell indicador hem 

de poder baixar a la dimensió inferior en cas de 

tenir-ne, o bé pujar a la dimensió superior si no 

estem a d’alt de tot de l’arbre, però sols es 

podrà pujar indefinidament si l’usuari és un 

gerent, ja que un professional no pot pujar a 

veure els indicadors a nivell Total o bé a una 

dimensió superior a la seva de “professional”. 

Per a cada instància es s’haurà de poder 

extreure un llistat amb els pacients que formen 

l’últim resultat que es mostra per l’indicador. 

Per a cada indicador s’ha de mostrar els valors 

de les seves execucions de la mateixa forma que 

en la versió anterior. 

2 El professional sanitari o 

el gerent seleccionen un 

indicador. 

 

En el primer cas, si polsa un professional 

sanitari, el sistema haurà de mostrar les 

instàncies nivell indicador corresponents al 

propi professional de l’indicador seleccionat per 

la dimensió “Profesional”. 

En el segon cas, si és un gerent, s’haurà de 

recuperar les instàncies nivell indicador 

corresponents a l’indicador seleccionat per la 

dimensió “Total”. 

En ambdós casos s’haurà de mostrar per a cada 

instància les possibles sub-dimensions, el botó 

per poder accedir a veure els indicadors de la 

dimensió on ens trobem, el botó per extreure el 

llistat amb els pacients que formen l’últim valor 

de l’indicador per la dimensió on estem i 

visualitzar els valors com es feia en la versió 

anterior segons la freqüència seleccionada. 

3 L’usuari modifica els 

paràmetres de filtratge i 

prem el botó refrescar. 

 

El sistema ha de regenerar la taula tenint en 

compte els nous valors de filtratge introduïts per 

l’usuari. 

4 L’usuari polsa el botó El sistema ha de recalcular els valors de la taula 
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pujar dimensió. 

 

i mostrar per l’indicador que s’està estudiant els 

valors de la seva dimensió superior. 

5 L’usuari polsa el botó 

baixar  dimensió. 

 

El sistema ha de recalcular els valors de la taula 

i mostrar per l’indicador que s’està estudiant els 

valors de la seva dimensió inferior. 

6 L’usuari polsa el botó 

veure indicadors de la 

dimensió. 

 

CU:  Veure indicadors de la dimensió 

7 L’usuari polsa el botó 

veure llista pacients 

indicador . 

 

CU:  Veure llista pacients indicador 

8 L’usuari polsa el botó 

veure gràfica indicador 

per dimensió. 

 

CU:  Veure gràfica indicador per dimensió 

9 L’usuari polsa el botó 

veure Excel indicador per 

dimensió. 

 

CU:  Veure Excel indicador per dimensió 

10 L’usuari polsa el botó 

imprimir llistat indicador 

per dimensió. 

 

CU:  Imprimir llistat indicador per dimensió 

 
 
Ordre 8 – Si l’usuari polsa el botó veure gràfica indicador per dimensió i no ha seleccionat cap 

indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

Ordre 9 – Si l’usuari polsa el botó veure Excel indicador per dimensió i no ha seleccionat cap 

indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

Ordre 10 – Si l’usuari polsa el botó imprimir llistat indicador per dimensió i no ha seleccionat 

cap indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 
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5.2.2.1.2.3. Veure llista pacients indicador 
 

Cas d’ús: Veure llista pacients indicador 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet visualitzar els pacients que formen el valor de l’última execució d’un 

indicador per a una dimensió. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 
 

Fig. 72 Pantalla veure indicador per dimensió 
 

 

Curs típic de successos: 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1 El gerent o Professional 

sanitari polsa el botó 

El sistema ha de mostrar una pantalla com la de 

la Fig. 72, amb els pacients que formen l’últim  
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veure llista pacients 

indicador.  

valor que es mostra en les pantalles de 

monitorització. S’haurà de tenir en compte tant 

la dimensió com l’indicador que estem 

estudiant. Per cada pacient llistarem: nom, 

cognom1, cognom2, cip, codi intern, data 

naixement i telèfon. El llistat també ens ha de 

mostrar el path de la dimensió on ens trobem. 

 

5.2.2.1.2.4. Veure gràfica indicador per dimensió 
 

Cas d’ús: Veure gràfica indicador per dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet veure una gràfica comparativa sobre l’evolució de les instàncies d’una 

dimensió d’un indicador. 

Tipus: Secundari. 

 

 

 
Fig. 73 Popup gràfica indicador per dimensió 
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Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsa la icona veure gràfica 

indicador per dimensió.  

El sistema obrirà un popup com 

l’anterior, on veurem una gràfica 

tipus línea amb l’evolució dels valors 

de cadascuna de les instàncies de la 

pròpia dimensió per l’indicador 

estudiat. 

Els valors representats seran els dels 

últims dos anys en una freqüència 

mensual, és a dir, amb el valor de 

l’última execució de cadascun dels 

últims 24 mesos. 

2 El gerent modifica els camps 

‘Fecha inicio’, ‘Fecha final’ o 

‘Frecuencia’ i polsa el botó 

refrescar.  

El sistema regenerarà la gràfica 

tenint en compte els nous valors 

introduïts. 

 

5.2.2.1.2.5. Obtenir Excel indicador per dimensió 
 

Cas d’ús: Obtenir Excel indicador per dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet obtenir un llistat Excel dels indicadors amb els seus respectius valors 

obtinguts en el cas d’ús veure indicador per dimensió. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

Fig. 74 Excel indicador per dimensió 
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Curs típic de successos: 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsen el botó veure Excel 

indicador per dimensió.  

El sistema obrirà un document Excel 

com l’anterior, mostrant el nom de 

les instàncies de la dimensió 

seleccionades i els valors de 

cadascuna de les columnes 

monitoritzades en el cas d’ús veure 

indicador per dimensió, sempre que 

aquestes tinguin alguna execució. Si 

aquestes són percentuals, mostrarem 

també el PAC i el PAO com és el cas 

de l’exemple. 

 

 

5.2.2.1.2.6. Imprimir llistat indicador per dimensió 
 

Cas d’ús: Imprimir llistat indicador per dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet obtenir un llistat dels indicadors monitoritzats per pantalla en el cas d’ús 

veure indicador per dimensió. 

Tipus: Secundari. 

 

 
 

 
 

Fig. 75 Popup imprimir llistat indicador per dimensió 
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Curs típic de successos: 
 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsen imprimir llistat indicador 

per dimensió.  

El sistema obrirà un popup com 

l’anterior amb els noms dels rangs de 

la dimensió estudiada per l’indicador 

seleccionat i els valors monitoritzats 

per pantalla en el cas d’ús veure 

indicador per dimensió. 

 

5.2.2.1.2.7. Veure indicadors de la dimensió 
 

Cas d’ús: Veure indicadors de la dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet visualitzar els valors de les execucions d’un conjunt d’indicadors per una 

dimensió determinada. 

Tipus: Primari. 

 

 

 
 

Fig. 76 Pantalla veure indicador per dimensió 
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Curs típic de successos: 

 

 
Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 

1.1 El gerent o el 

professional sanitari 

polsen el botó veure 

indicador per dimensió.  

El sistema ha de mostrar una pantalla com la de 

la Fig. 76, el camp “fecha” s’ha d’inicialitzar a 

la data d’avui, la “frecuencia” per defecte ha de 

ser mensual, i s’han d’agrupar els indicadors en 

pestanyes segons el grup al qual pertanyen, dins 

cada pestanya es tornaran a agrupar tenint en 

compte el subgrup al qual pertanyen. 

Si l’usuari que polsa el botó del submenú veure 

indicadors de la dimensió és el gerent, la 

dimensió per la qual els veurem serà “Total”, 

pel contrari si és un professional sanitari, la 

dimensió per la qual veurem els indicadors serà 

“Profesional”. 

1.2 El gerent o el 

professional sanitari 

polsen el botó veure 

indicadors de la 

dimensió. 

 

El sistema haurà de mostrar una pantalla com la 

de la Fig. 76, amb tots els indicadors que 

tinguin la dimensió en la que estàvem en el 

moment de polsar el botó en la pantalla de la 

Fig. 70. 

2 El professional sanitari o 

el gerent modifiquen els 

paràmetres de cerca i 

polsen el botó refrescar. 

 

El sistema ha de regenerar la taula tenint en 

compte els nous valors de filtratge introduïts per 

l’usuari. 

3 El professional sanitari o 

el gerent polsen el botó 

veure indicador per 

dimensió d’un indicador. 

 

CU:  Veure indicador per dimensió 

4 El professional sanitari o 

el gerent polsen el botó 

veure llista pacients 

indicador d’un indicador. 

CU:  Veure llista pacients indicador 
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5 El professional sanitari o 

el gerent polsen el botó 

imprimir llistat 

indicadors de la 

dimensió. 

 

CU:  Imprimir llistat indicadors de la 

dimensió 

6 El professional sanitari o 

el gerent polsen el botó 

veure gràfica indicadors 

de la dimensió. 

 

CU:  Veure gràfica indicadors de la dimensió 

7 El professional sanitari o 

el gerent polsen el botó 

obtenir Excel indicadors 

de la dimensió. 

 

CU:  Obtenir Excel indicadors de la dimensió 

 
Ordre 6 – Si l’usuari polsa el botó veure gràfica indicadors de la dimensió i no ha seleccionat 

cap indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

 

Ordre 7 – Si l’usuari polsa el botó obtenir Excel indicadors de la dimensió i no ha seleccionat 

cap indicador prèviament, el sistema avisarà que primer ha de seleccionar algun indicador. 

 

5.2.2.1.2.8. Veure gràfica indicadors de la dimensió 
 

Cas d’ús: Veure gràfica indicador per dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet veure una gràfica comparativa sobre l’evolució d’un conjunt d’indicadors 

d’una dimensió. 

Tipus: Secundari. 
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Fig. 77 Popup gràfica indicadors de la dimensió 
 
 
 
Curs típic de successos: 

 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsa la icona veure gràfica 

indicadors de la dimensió.  

El sistema obrirà un popup com 

l’anterior, on veurem una gràfica 

tipus línea amb l’evolució dels valors 

del conjunt d’indicadors seleccionats 

per la dimensió en la qual ens 

trobem. 

Els valors representats seran els dels 

últims dos anys amb una freqüència 

mensual, és a dir, amb el valor de 

l’última execució de cadascun dels 

últims 24 mesos. 

2 El gerent modifica els camps 

‘Fecha inicio’, ‘Fecha final’ o 

‘Frecuencia’ i polsa el botó 

refrescar.  

El sistema regenerarà la gràfica 

tenint en compte els nous valors 

introduïts. 
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5.2.2.1.2.9. Obtenir Excel indicadors de la dimensió 
 

Cas d’ús: Obtenir Excel indicadors de la dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet obtenir un llistat Excel dels indicadors amb els seus respectius valors 

obtinguts en el cas d’ús veure indicadors de la dimensió. 

Tipus: Secundari. 

 
 

 
 

Fig. 78 Excel indicador per dimensió 
 
 
 
Curs típic de successos: 

 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsen el botó veure Excel 

indicador per dimensió.  

El sistema obrirà un document Excel 

com l’anterior, mostrant per cada 

indicador seleccionat, el subgrup de 

l’indicador, el nom de l’indicador i 

els valors de cadascuna de les 

columnes monitoritzades en el cas 

d’ús veure indicadors de la dimensió, 

sempre que aquestes tinguin alguna 

execució. Si aquestes són 

percentuals, mostrarem també el 

PAC i el PAO com és el cas de 

l’exemple. 
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5.2.2.1.2.10. Imprimir llistat indicadors de la dimensió 
 

 

Cas d’ús: Imprimir llistat indicadors de la dimensió 

Actors: Gerent o Professional Sanitari 

Descripció: Permet obtenir un llistat dels indicadors monitoritzats per pantalla en el cas d’ús 

veure indicadors de la dimensió. 

Tipus: Secundari. 

 
 

 
 

Fig. 79 Popup imprimir llistat indicadors de la dimensió 
 
 
Curs típic de successos: 

 
 
 

Ordre Accions dels actors Resposta del sistema 
1 El gerent o professional sanitari 

polsen imprimir llistat indicadors 

de la dimensió.  

El sistema obrirà un popup com 

l’anterior amb el subgrup de 

l’indicador, el nom de l’indicador i 

els valors monitoritzats per pantalla 

en el cas d’ús veure indicadors de la 

dimensió. 
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5.2.3. Anàlisi 
 

5.2.3.1. Com s’ha obtingut el model d’anàlisi a partir del model de 
casos d’ús 
 
L’obtenció del model de casos d’ús s’ha realitzat de la mateixa forma que en la versió anterior. 

5.2.3.2. Diagrama de classes d’anàlisis 
 
 
En la Fig. 80, veiem altra vegada la paquetització de les entitats lògiques del mòdul 

d’indicadors per aquesta segona versió, la qual no canviarà respecte l’anterior i per tant 

seguirem tenint una carpeta indicadors amb totes les classes del propi mòdul sense diferenciar 

les pròpies dels casos d’ús d’administració o monitorització com fèiem en la paquetització dels 

casos d’ús. El que sí canviarà seran les seves dependències, que com observem n’apareix una de 

nova amb el subsistema Protocols, això és degut a la dimensió tabac, la qual necessita utilitzar 

la classe ValoresPosibles de sinAPsis per poder classificar la pròpia dimensió. 

Vacunació
<<subsystem>>

Història Clínica
<<subsystem>>

IT
<<subsystem>>

Derivacions
<<subsystem>>

Comú
<<subsystem>>

Receptes
<<subsystem>>

Protocols
<<subsystem>>

Seguretat
<<subsystem>>

Petició Anàlisis
<<subsystem>>

Tesauro
<<subsystem>>

Citació
<<subsystem>>

Gestion 
Economica

<<subsystem>>

M

M

M

Processos 
Terapèutics

<<subsystem>>

M

Vademecum
<<subsystem>>

Indicadors
<<subsystem>>

 
Fig. 80 Subsistema lògic 
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5.2.3.2.1. Indicadors 
 

A continuació, en la Fig. 81, veurem el model d’anàlisi general del nou subsistema indicadors. 

 

ValorIndicadorNum ValorIndicadorPorc

IndicadorJob

Dimension

IndicadorCP

DatosTabla
(from Comú)

Indicador

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

1..n

1

0..n0..n

RangoDimensionGlobal

Profesional
(from Seguretat)

RangoDimensionProf

1

0..n

1

0..n

Centro
(from Comú)

RangoDimensionCentro

1

0..n

1

0..n

RangoDimensionTipoVisi ta RangoDimensionSexo
RangoDimensionGradoRCV

DatosTabla
(from Comú)

1

0..n

1

0..n

1

0..n

1

0..n

1

0..n

1

0..n

RangoDimensionEdad

1

0..n

1

0..n

Valoresposibles
(from Protocols)

RangoDimensionTabaco

1

0..n

1

0..n

Nivel Indicador

0..1

1

0..1

1
1

1..n

1

1..n

1 1..n1 1..n

RangoDimension

ValorIndicador InstanciaNivelIndicador

1

0..n

1

0..n

1

0..n

1

0..n
10..n 10..n

1

0..1

1

0..1

 
Fig. 81 Model d’anàlisis general (Model conceptual) 

 

 

Seguidament explicarem el diagrama anterior: 
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Si ens fixem en ell podríem dir que no té res a veure amb el de la versió anterior. Només hi ha 

cinc classes que pràcticament no varien, i aquestes són: Indicador, IndicadorCP, 

ValorIndicadorNum, ValorIndicadorPorc i IndicadorJob. Aquestes ens segueixen servint per 

guardar les característiques bàsiques de tot indicador, els respectius valors de cadascuna de les 

seves execucions i tot el tema de control d’execucions automàtiques. 

La primera nova classe important que trobem és NivelIndicador. Aquesta classe és 

l’encarregada de guardar l’arbre de dimensions que té associat un indicador. Si recordem el cas 

d’ús Afegir nivell, en ell el que fèiem era construir aquest arbre, per posteriorment en executar 

el recol·lector, saber quines dimensions havíem d’executar. L’arbre el mantenim amb la relació 

recursiva “nivelPadre”. Cada element NivelIndicador ens relaciona una dimensió amb un 

indicador. 

Per sobre d’ell veiem l’entitat Dimensió, aquesta ens servirà per identificar totes les possibles 

dimensions que pugui utilitzar un indicador, com poden ser: Total, Centre, Professional, etc. 

Sota la classe NivelIndicador trobem la classe InstanciaNivelIndicador. Aquesta ens serveix per 

guardar l’estructura de les execucions sobre la base de dades d’un indicador. Veiem que també 

té una relació recursiva per seguir mantenint l’estructura arborescent creada en la classe 

NivelIndicador, però aquesta serà major quant a nombre d’elements, ja que per cada element 

NivelIndicador, aquí tindrem N element InstanciaNivelIndicador, degut a què una dimensió pot 

tenir N rangs dimensió, d’aquí la relació amb RangoDimension. Un clar exemple és el següent: 

la dimensió professional té dins un centre N rangs dimensió, un per cada professional que té el 

centre. 

Un cop sabem què significa l’entitat RangoDimension, veurem que en necessitem tantes com 

dimensions tenim definides. Actualment tenim vuit dimensions diferents i per tant necessitem 

vuit rangs dimensions diferents com veiem en el diagrama. 

I per acabar tenim que cada element ValorIndicador conté l’element InstanciaNivelIndicador.  

Aquesta relació ens serveix per a guardar els valors a l’arbre que hem utilitzat anteriorment al 

guardar l’estructura necessària per després poder recórrer les dimensions en les pantalles de 

monitorització. 

 

5.2.3.2.1.1. Diagrama estats entitat Indicador 
 

 
El diagrama d’estats de l’entitat indicador no difereix respecte a la versió anterior.  
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5.3. Fase de construcció 
 
 

5.3.1. Arquitectura i disseny del sistema 
 

5.3.1.1. Arquitectura general 
 

L’arquitectura general utilitzada no ha variat respecte a la versió anterior, es segueix utilitzant 

un sistema centralitzat amb una arquitectura típica en tres capes. L’única capa que ha canviat, és 

la capa de Domini.  

 

5.3.1.1.1. Capa de domini 
 

 
En la pàgina següent, veurem el nou diagrama de classes amb tot el seu conjunt d’atributs. 

A pesar de què també hi ha hagut canvis en les classes heretades pel diagrama següent, s’ha 

seguit optant per no explicar-los degut a què són pròpies d’un altre mòdul ja que formen part del 

subsistema comú.  

 149



ValorIndicadorNum
v alor : Double

ValorIndicadorPorc
v alor : Double
numOK : Integer
numTotal : Integer

IndicadorJob
logger

Dimension
idDimension : Long
nombre : String
descripcion : String

IndicadorCP
iniRangoNormal : Double
f inRangoNormal : Double
iniRangoWarning : Double
f inRangoWarning : Double
iniRangoAlarma : Double
f inRangoAlarma : Double

DatosTabla
(from Comú)

Indicador
idIndicador : Long
nombre : String
comentario : String
tipoFrecuencia : Integer
expFrecuencia : String
f echaUltimaEjec : Timestamp
resultadoEjec : DatoTabla
indicadorConf ig : String

1
1..n

1
+grupo1..n 1

1..n

1

+estado

1..n

1

0..n

1

+subgrupo

0..n

RangoDimensionGlobal
nombre : String

Prof esional
(from Segure...)

RangoDimensionProf

1
0..n

1
+prof esional0..n

Centro
(from Com...)

RangoDimensionCentro

1
0..n

1
+centro0..n

RangoDimensionTipoVisita RangoDimensionSexo RangoDimensionGradoRCV

DatosTabla
(from Comú)

1

0..n

1

+tipoVisita0..n

1

0..n

1

+sexo0..n

1

0..n

1

+grado0..n

RangoDimensionEdad

1

0..n

1

+edad0..n

Valoresposibles
(from Protocols)

RangoDimensionTabaco

1
0..n

1
+v alorPosible0..n

RangoDimension

ValorIndicador
idValorIndicador : Long
f echaValor : Timestamp

InstanciaNiv elIndicador
idInstanciaNiv elIndicador : Long
duracionUltimaEjec : Long

1

0..n

1

+rangoDimension 0..n

10..n 1

+instanciaNiv elIndicador

0..n

1

0..1

+instanciaPadre

1

0..1

Niv elIndicador
idNiv elIndicador : Long
mostrarCuadroMando : Boolean
orden : Integer
aplicacion : Integer

0..1

1
+niv elPadre

0..1

1
1

1..n

1 +dimension

1..n

1 1..n1

+indicador

1..n

1

0..n

1

+niv elIndicador0..n

Fig. 82 Diagrama de classes versió 1.2.3 indicadors 
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5.3.1.2. Patrons utilitzats 
 
 
Per la implementació del diagrama de classes anterior no s’ha afegit cap nou patró que no 

haguem vist en l’apartat 4.3.1.3. 

 

5.3.1.3. Aspectes sobre la implementació 
 
 

Igual que en la versió anterior, per temes legals de copy-right i política interna de l’empresa, no 

s’ha pogut adjuntar el codi font d’aquesta segona versió 

 

 

5.3.1.3.1. JAXB (Java Arquitecture for XML Binding) 
 

5.3.1.3.1.1. Ús de JAXB en indicadors: Arquitectura de la solució 
 
 
Pel que fa a l’ús de JAXB en indicadors, a diferència de la versió anterior, veiem ara que tot 

XML Indicador, a més de tenir associat un sqlTemplate, té afegit la funcionalitat de poder 

associar-li  un report capaç de mostrar les dades utilitzades per calcular el valor del propi 

indicador, així facilitem la implementació del cas d’ús Veure llista pacients indicador. 

 

 
 

Fig. 83 Diagrama arquitectura  
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5.3.1.3.1.2. XMLEsquema del XML d’un indicador 
 
 

 
 

Fig. 84 Estructura interna d’un indicador 
 

Com veiem en la figura anterior, l’estructura interna d’un XML Indicador també ha canviat. Ara 

està formada pels següents camps: 

 

 name: nom de l’indicador 

 description: breu descripció de l’indicador 

 recolector-class: nom de la classe que implementa la interfície recol·lectora, i que 

és la responsable d’entendre l’estructura del propi indicador, realitzar l’execució i 

emmagatzemar els valors. En aquesta nova versió seguim tenint els dos tipus de 

recol·lectors vistos en la versió anterior: GenericPercentageRecolector i 

GenericNumericRecolector, ambdós segueixen heretant de GenericRecolector.  

 sql-template: nom del fitxer XML que conté un conjunt  de sentències SQL i que 

serà el que usarà el propi indicador per generar les querys a executar contra la base 

de dades. 

 listadoQueryName: paràmetre per indicar quina part de l’indicador volem extreure 

en el llistat del cas d’ús Veure llista pacients indicador. Aquest paràmetre pot ser: 

numerador o denominador en cas que l’indicador sigui percentual o bé consulta 

quan l’indicador és de tipus numèric. 
 querys: conjunt de querys específiques de l’indicador que ens serveixen per 

construir la consulta final que executarem contra la base de dades. 
 

 

Anem a veure ara l’estructura query-list: 
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Fig. 85 Estructura query-list 
 
 
Aquesta esta formada per una llista d’elements query, els quals tenen un atribut name que ens  

permet identificar-los, i un element logical-group que analitzarem a continuació. 

 

 

 
 

Fig. 86 Estructura logical-group 
 

 

Aquest té dos atributs: operator-type, el qual ens serveix per utilitzar els operador lògics AND 

o OR, i un altre atribut not que ens permet utilitzar l’operador NOT.  

A part d’aquests dos atributs veiem que podem tenir declarats N elements logical-group, on 

cada un d’ells podrà tenir a la vegada N elements més del tipus param-group, per tal de definir 

els conjunts de querys que necessitarà l’indicador.  

Com veiem també en la figura anterior l’element param-group constarà d’un atribut name que 

l’identificarà, i N atributs del tipus param, que ens serviran per passar els paràmetres necessaris 

de l’indicador, tal i com veurem a continuació. 
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Fig. 87 Estructura param 

 
 
L’estructura param és molt similar a la de la versió anterior, segueix tenint un id per identificar 

el conjunt de paràmetres posteriorment, una description per poder-los-hi afegir qualsevol 

comentari i un últim atribut value per passar els valors desitjats. 

 

A continuació veurem un exemple d’un XML d’un indicadors per tal de poder veure l’estructura 

anterior. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<indicador-config xmlns="http://www.capsis.org/indicador_template"  
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://www.capsis.org/indicador_template    
    ../../webapps/capsis/xml/indicadoresTemplate/indicador_config.xsd   
    "> 
<name>Poblacion vacunada de la gripe</name> 
<description>Poblacion de 60 o mas años asignada y atendida durante el     
    año actual vacunada de la gripe durante el año    
    actual 
</description> 
<recolector-class>com.imed.indicadores.recolectores.GenericPercentageRecolector 
</recolector-class> 
<sql-template>SQLPacientesSegunParametros</sql-template> 
<listadoQueryName>numerador</listadoQueryName> 
<querys> 
  <query name="numerador"> 
    <logical-group operator="AND"> 
 <logical-group operator="AND"> 
   <param-group name="basica" /> 
   <param-group name="asignado"> 
     <param id="$1"> 
  <value>4501,4502,4503</value> 
     </param> 
     <param id="$2"> 
  <value>10,83,3030001</value> 
     </param> 
   </param-group> 
   <param-group name="conVisitaEnFechas"> 
     <param id="$1"> 
       <value>#DateUtil.getPrimerDiaDelAnyo 
                   (Xml2SQLParser.getAnyoEstudio()) 
            </value> 
     </param> 
     <param id="$2"> 
  <value>#DateUtil.getUltimoDiaDelAnyo 

            (Xml2SQLParser.getAnyoEstudio()) 
      </value> 
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     </param> 
   </param-group> 
   <param-group name="edadPaciente"> 
     <param id="$1"> 
  <value>60</value> 
     </param> 
     <param id="$2"> 
  <value>200</value> 
     </param> 
   </param-group> 
 </logical-group> 

<logical-group operator="AND" not="NOT"> 
   <param-group name="conCausaInactivacion"> 
     <param id="$1"> 
  <value>701,702,704</value> 
     </param> 
   </param-group> 
 </logical-group> 
 <logical-group operator="AND"> 
   <param-group name="conAdminVacunaEntreFechas"> 
     <param id="$1"> 
       <value>30,56</value> 
     </param> 
     <param id="$2"> 
        <value>#DateUtil.getPrimerDiaDelAnyo 

             (Xml2SQLParser.getAnyoEstudio()) 
            </value> 
     </param> 
     <param id="$3"> 
       <value>#DateUtil.getUltimoDiaDelAnyo 

       (Xml2SQLParser.getAnyoEstudio()) 
</value> 

     </param> 
   </param-group> 
 </logical-group> 
    </logical-group> 
  </query> 
  <query name="denominador"> 
    <logical-group operator="AND"> 
      <logical-group operator="AND"> 
   <param-group name="basica" /> 
   <param-group name="asignado"> 
     <param id="$1"> 
  <value>4501,4502,4503</value> 
     </param> 
     <param id="$2"> 
  <value>10,83,3030001</value> 
     </param> 
   </param-group> 
 <param-group name="conVisitaEnFechas"> 
   <param id="$1"> 
     <value>#DateUtil.getPrimerDiaDelAnyo 

     (Xml2SQLParser.getAnyoEstudio()) 
    </value> 

   </param> 
   <param id="$2"> 
      <value>#DateUtil.getUltimoDiaDelAnyo 

     (Xml2SQLParser.getAnyoEstudio()) 
          </value> 
   </param> 
 </param-group> 
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       <param-group name="edadPaciente"> 
      <param id="$1"> 
      <value>60</value> 
    </param> 
    <param id="$2"> 
      <value>200</value> 
    </param> 
  </param-group> 
      </logical-group> 
      <logical-group operator="AND" not="NOT"> 
   <param-group name="conCausaInactivacion"> 
     <param id="$1"> 
       <value>701,702,704</value> 
     </param> 
   </param-group> 
      </logical-group> 
    </logical-group> 
  </query> 
</querys> 
</indicador-config> 

 

5.3.1.3.1.3. XMLEsquema del XML sql-template 
 
 
 

 
Fig. 88 Estructura sql-template 

 

 

En aquesta nova versió, s’ha hagut de modificar el fitxer encarregat d’emmagatzemar els 

fragments SQL del conjunt d’indicadors definits. Ha estat necessari per tal d’incorporar un 

sistema que ens permetés tractar amb les dimensions definides. 

Si analitzem l’estructura de la figura anterior, veiem que el nou fitxer sql-template ara està 

format per: 

 

 name: nom del sql-template 

 description: breu descripció del contingut del XML 
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 jasperReport: nom del jasper encarregat de generar la llista de pacients. 

 selectFragments: element del tipus select-fragments, encarregat d’emmagatzemar els 

selects possibles a executar contra la base de dades. 

 logicalFragments: element del tipus logical-fragment-list, encarregat 

d’emmagatzemar els trossos de query que ens ajudaran a construir la query final de 

l’indicador. 

  groupingFragments: element del tipus grouping-fragments, encarregat 

d’emmagatzemar els trossos de query que ens serviran per executar les dimensions dels 

indicadors definits, concretament tot el tema d’agrupacions. 

 dimensions: element del tipus dimension-list, on tindrem definides totes les possibles 

dimensions dels indicadors. 

 params: ens permet definir el tipus dels paràmetres utilitzats en l’element 

logicalFragments, per en un futur poder crear els propis indicadors des d’una pantalla 

de manteniment si fos necessari. De moment aquesta opció està descartada, però el 

mòdul estaria preparat per poder-la implementar. 

 

 

 
Fig. 89 Estructura select-fragments 

 
 

L’estructura select-fragments està formada per dos elements: select-count i select-data, el 

primer ens permet indicar el tros de query que volem que l’indicador compti per guardar com a 

resultat, i el segon ens permet en cas de no voler obtenir un valor, definir un select amb els caps 

a recuperar de la query i el from i where de la mateixa. 

 

Anem a analitzar ara l’element logical-fragment-list: 

 

 
Fig. 90 Estructura logical-fragment-list 
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Un element logical-fragment-list, està format per N elements logical-fragment, els quals tenen 

una part opcional per definir el from de la query i una altra també opcional, per definir tots els 

trossos de where que una vegada concatenats ens generin la condició where final de la query de 

cada indicador. 

 

 
 

Fig. 91 Estructura grouping-fragments 
 

En la figura anterior veiem l’estructura grouping-fragments, formada per N elements del tipus 

logical-fragement. Doncs bé, aquests seran els encarregats de permetre a un indicador 

recuperar els valors de cadascuna de les seves dimensions. Així doncs, en ells definirem els 

fragments de query necessaris per poder executar la query de l’indicador per la dimensió 

desitjada. Com veiem tenen una part from que es concatenarà al from de la query i una part 

where que es concatenarà al propi where. 

 

Veiem ara l’estructura de l’element dimension-list: 

 

 

 
 

Fig. 92 Estructura dimension-list 

 
Aquesta ens permet definir les N dimensions que utilitzaran els indicadors,  formada com veiem 

per N elements del tipus dimension; en ells tenim un atribut name que ens identificarà la 

dimensió, un atribut queryFragment que ens la relacionarà amb el fragment de query necessari 

per executar la dimensió definida en l’element logical-fragment, i a més també tindrem dos 

elements columnGroup i tableDependency, per tal de poder definir la columna a 
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comptabilitzar per l’indicador i les taules amb les quals la dimensió té dependències 

respectivament. 

 

I finalment tenim l’element param-list: 

 

 
Fig. 93 Estructura param-list 

 
 
Aquest ens permet definir els N tipus de paràmetres que es podran utilitzar en els diferents 

fragments de query generats en el propi fitxer. Per cada param tindrem uns atributs: id que 

l’identificarà, type per poder especificar el seu tipus, default per poder-li donar un valor per 

defecte en cas que fos necessari, i un element description per poder-li especificar una 

descripció.  

 

Finalment i per acabar veurem un fragment d’exemple d’un fitxer que utilitza l’estructura 

comentada anteriorment: SQLPacientesSegunParametros.xml. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<sql-template xmlns="http://www.capsis.org/indicador_template"  
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
    xsi:schemaLocation="http://www.capsis.org/indicador_template  
    sql_template.xsd "> 
<name>PorcentajePacientesSegunParametros</name> 
<description>Porcentaje de pacientes que cumplen un conjunto de  
    propiedades como edad, visitas, terminos, etc.</description> 
<jasperReport>verPacientesValorIndicador</jasperReport> 
<selectFragments> 
  <select-count>u.id_usuario</select-count> 
  <select-data> 
    <select> 
      u.nombre NOMBRE_PAC,u.apellido1 APELLIDO1_PAC,u.apellido2   
      APELLIDO2_PAC, u.telf_alt1 TELF_ALT1_PAC, u.fecha_nacimiento  
      FECHA_NACIMIENTO_PAC, p.cip CIP_PAC, p.cod_interno 
      COD_INTERNO_PAC 
    </select> 
    <from>paciente p</from> 
    <where> 
      <![CDATA[u.id_usuario = p.id_usuario]]> 
    </where> 
  </select-data> 
</selectFragments> 
<logicalFragments> 
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  <logicalFragment name="basica"> 
    <from>usuario u</from> 
  </logicalFragment> 
  <logicalFragment name="asignadoACupos"> 
    <where> 
 <![CDATA[EXISTS (SELECT ac.id_usuario FROM asignacion_cupo ac,  
        cupo c WHERE u.id_usuario = ac.id_usuario AND ac.id_cupo =  
        c.id_cupo AND U.ESTADO = 5 AND C.ESTADO = 4401 AND AC.ESTADO =       
        4601 AND  AC.ID_CUPO IN ($1))]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
  <logicalFragment name="asignado"> 
    <where> 
 <![CDATA[EXISTS (SELECT ac.id_usuario FROM asignacion_cupo ac,   
        cupo c WHERE u.id_usuario = ac.id_usuario AND ac.id_cupo =    
        c.id_cupo AND U.ESTADO = 5 AND C.ESTADO = 4401 AND AC.ESTADO =  
        4601 AND C.TIPO_CUPO in ($1) AND AC.ID_CUPO NOT IN ($2))]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
  <logicalFragment name="conCausaInactivacion"> 
    <where> 
 <![CDATA[EXISTS (SELECT u.id_usuario FROM paciente p WHERE  
        u.id_usuario = p.id_usuario AND p.CAUSA_INAC in ($1))]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
  <logicalFragment name="conVisitaEnFechas"> 
    <where> 
 <![CDATA[EXISTS (SELECT V.ID_VISITA FROM VISITA V WHERE  
        V.id_usuario = u.id_usuario AND V.ESTADO = 28 AND     
        V.HORA_INI_REAL between $1 and $2 AND V.REVISION_HISTORIA=  
       '0')]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
  <logicalFragment name="edadPaciente"> 
    <where> 
 <![CDATA[capsis.edad_anyos(U.FECHA_NACIMIENTO) between $1 and  
        $2]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
  <logicalFragment name="edadPacienteMeses"> 
    <where> 
 <![CDATA[capsis.edad_meses(U.FECHA_NACIMIENTO) between $1 and  
        $2]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
</logicalFragments> 
<groupingFragments> 
  <logicalFragment name="1"> 
    <from>asignacion_cupo ac, cupo c</from> 
    <where> 
 <![CDATA[u.id_usuario = ac.id_usuario AND ac.id_cupo =  
        c.id_cupo AND U.ESTADO = 5 AND C.ESTADO = 4401 AND AC.ESTADO  
        = 4601 AND C.TIPO_CUPO in (4501,4502,4503) AND AC.ID_CUPO  
        NOT IN (10,83,3030001)]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
  <logicalFragment name="2"> 
    <from>valor_variable vv, valores_posibles vp</from> 
    <where><![CDATA[vv.id_variable = 281 AND vv.id_usuario_pac =  
      u.id_usuario AND vp.id_grupo_valores = 3030711 AND vv.valor =  
      vp.valor AND vv.fecha_modif = (SELECT MAX(vv2.fecha_modif)  
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      FROM valor_variable vv2 where vv2.id_variable = vv.id_variable  
      and vv2.id_usuario_pac = vv.id_usuario_pac and vv2.fecha_modif  
      BETWEEN '2006-01-01 00:00:00.0' and '2007-12-31  
      23:59:59.9')]]> 
    </where> 
  </logicalFragment> 
</groupingFragments>  
<dimensions> 
  <dimension name="0"> 
    <columnGroup></columnGroup> 
    <tableDependency /> 
  </dimension> 
  <dimension name="xx" queryFragment="xx"> 
    <columnGroup>C.tipo_cupo</columnGroup> 
    <tableDependency>cupo c</tableDependency> 
  </dimension> 
  <dimension name="2" queryFragment="1"> 
    <columnGroup>C.id_usuario</columnGroup> 
    <tableDependency>cupo c</tableDependency> 
  </dimension> 
  <dimension name="4"> 
    <columnGroup>CAPSIS.GET_RANGO_DIMENSION_SEXO(U.sexo)</columnGroup> 
    <tableDependency /> 
  </dimension> 
  <dimension name="5"> 
    <columnGroup>CAPSIS.GET_RANGO_DIMENSION_EDAD 
                               (U.fecha_nacimiento,134) 
    </columnGroup> 
    <tableDependency /> 
  </dimension> 
  <dimension name="8"> 
    <columnGroup>CAPSIS.GET_RANGO_DIMENSION_EDAD 
                               (U.fecha_nacimiento,137) 
    </columnGroup> 
    <tableDependency /> 
  </dimension> 
  <dimension name="9"> 
 <columnGroup>CAPSIS.GET_RANGO_DIMENSION_EDAD 
                               (U.fecha_nacimiento,138) 
      </columnGroup> 
 <tableDependency /> 
  </dimension> 
  <dimension name="6"> 
    <columnGroup>CAPSIS.GET_RANGO_DIMENSION_GRADO_RCV 
                                (U.id_usuario,153) 
    </columnGroup> 
    <tableDependency /> 
  </dimension> 
  <dimension name="7" queryFragment="2"> 
    <columnGroup>vp.id_valores_posibles</columnGroup> 
    <tableDependency>valores_posibles vp</tableDependency> 
  </dimension> 
</dimensions> 
<params> 
  <param id="$1" type="numberList"> 
    <description>Tipos de cupo a tener un cuenta</description> 
  </param> 
  <param id="$2" type="numberList"> 
    <description>Cupos a no tener en cuenta</description> 
  </param> 
  <param id="$3" type="timestamp"> 
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    <description>Fecha inicial del periodo de tiempo de visita del  
                 Paciente 
    </description> 
  </param> 
   
  <param id="$4" type="timestamp"> 
    <description>Fecha final del periodo de tiempo de visita del  
                 Paciente 
    </description> 
  </param> 
  <param id="$5" type="number"> 
    <description>Edad minima de los pacientes</description> 
  </param> 
  <param id="$6" type="number"> 
    <description>Edad maxima de los pacientes</description> 
  </param> 
  <param id="$7" type="number"> 
    <description>Variable a medir su valor</description> 
  </param> 
  <param id="$8" type="operator"> 
    <description>Fecha final del periodo de tiempo</description> 
  </param> 
  <param id="$9" type="number"> 
    <description>Valor límite de la variable medida</description> 
  </param> 
  <param id="$10" type="timestamp"> 
    <description>Fecha inicial del periodo que se midió la  
                 Variable 
    </description> 
  </param> 
  <param id="$11" type="timestamp"> 
    <description>Fecha maxima del periodo que se midió la  
                 Variable 
    </description> 
  </param> 
</params> 
</sql-template> 
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5.4. Fase de transició 
 

5.4.1. Proves realitzades 
 
Aquest apartat, seguint el mateix criteri que en la versió anterior, tampoc s’ha documentat. El 

procediment seguit per provar l’aplicació va ser realitzar quatre iteracions, on en cadascuna 

s’anaven arreglant els errors detectats fins acabar amb tots ells. 

 

5.4.2. Desplegament 
 
El procediment de desplegament per aquesta segona versió serà el mateix que en la versió 

anterior.  
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6. Planificació final 
 
 

Un cop vistes les etapes d’ambdues versions, veurem quin ha estat el nombre d’hores real 

emprades per desenvolupar-les. El procediment serà el mateix que en el punt 3, però analitzant 

els nous diagrames de cada versió. 

 

Com veurem a continuació, els costos de cadascuna de les planificacions finals, serà superior al 

de les inicials. Aquest fet sol ser comú en la majoria de projectes informàtics, ja que en molts 

casos es sol ser més optimista del que caldria, i no es tenen en compte tots els possibles 

inconvenients que poden sorgir. Per tant, analitzant aquest fet en diferents projectes i en aquest, 

crec que en tota planificació inicial calculada, se li hauria de sumar un percentatge extra d’hores 

dedicades a cobrir aquest marge d’error.  

 

En l’apartat 6.3 analitzarem aquestes desviacions més a fons i explicarem els factors que les han 

produït. Anem ara a veure cadascun dels dos diagrames. 



6.1 Planificació final versió 1.2.1 
 

 
Fig. 94 Planificació final versió 1.2.1 

 

Veiem que el nombre de dies tal i com hem comentat anteriorment augmenta respecte la versió planificada inicialment, ja que tenim un total de 25,83 dies 

respecte els 22,17 de la versió inicialment planificada. Aquest augment d’hores ve donat sobretot per l’estudi previ, en què es va necessitar més temps del 

previst per estudiar a fons l’alternativa del Data Warehouse respecte al mòdul a mida. La resta d’etapes van sofrir també una petita desviació en hores però no 

tan gran com en l’etapa inicial. 
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De manera similar a la planificació anterior, observem que aquí el nombre de dies també és lleugerament superior al de la planificació inicial, en total són 24,17 

dies respecte als 20,67 que s’havien planificat inicialment. L’etapa més costosa, igual que en la planificació inicial, segueix sent l’etapa de construcció, amb un 

marge més gran respecte l’etapa d’elaboració, després les segueixen la de transició, que ha augmentat considerablement respecte a la prevista inicialment, i la 

d’inici. 

 
Fig. 95 Planificació final versió 1.2.3 
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6.2 Planificació final versió 1.2.3 

 

 



6.3 Anàlisi de desviacions per cada versió 
 
 
Veiem ara una petita anàlisi de desviacions quant a nombre d’hores de cadascuna de les etapes 

inicials i finals d’ambdues versions.  

 

Cal destacar que, perquè el nombre d’hores quadri amb els diagrames anteriors, s’han de tenir 

en compte els recursos de cada etapa. Les etapes que tinguin assignats dos recursos, Analista i 

Programador, el nombre de dies que tenim en el diagrama s’ha de multiplicar per dos per 

obtenir el nombre d’hores totals. 

 

Anem ara a realitzar l’anàlisi d’hores per cada etapa i versió: 

 

6.3.1 Fase d’inici 
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Fig. 96 Desviacions fase inici versions 1.2.1 i 1.2.3 
 

Si analitzem les dues gràfiques anteriors, veiem que sols tenim una desviació important en la 

versió 1.2.1, concretament un 44,44% d’hores de més respecte la versió inicial o el que és el 

mateix, una desviació de 32 hores. Aquestes es justifiquen en l’etapa d’estudi previ, ja que de 

les 40h planejades inicialment, es va passar a 72h degut al desconeixement que teníem sobre el 

funcionament d’un Data Warehouse.  
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6.3.2 Fase d’elaboració 
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Fig. 97 Desviacions fase elaboració versions 1.2.1 i 1.2.3 

 

 

En aquesta fase podem observar que tant en la versió 1.2.1, com en la 1.2.3 s’han produït 

desviaments, concretament un 25% i un 14,29% d’hores de més respecte la versió inicial 

respectivament. Aquests percentatges traduïts a nombre d’hores equivalen a 24h i 16h, i són 

deguts a les etapes d’anàlisi de requeriments funcionals, anàlisi de requeriments no funcionals i 

dissenys de casos d’ús, que en els tres casos es van allargar un dia més del previst. 

 

6.3.3 Fase de construcció 
 
A continuació, en la pàgina següent veurem que en la fase de construcció també s’ha produït un 

desviament en cadascuna de les versions. La primera d’elles té una desviació inferior, 

concretament un 7,14% respecte a la planificació inicial o el que és equivalent, un increment de 

8h. Per la segona, aquesta ha estat superior, un 20%, o el que correspon a un total de 24h. 

Ambdós casos són causa que l’etapa d’implementació s’allargués més del previst. 
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Fig. 98 Desviacions fase construcció versions 1.2.1 i 1.2.3 
 

6.3.4 Fase de transició 
 

 

 
Fig. 99 Desviacions fase transició versions 1.2.1 i 1.2.3 

 

Finalment, en l’etapa de transició, veiem que en la versió 1.2.1 no es va arribar a utilitzar el 

nombre d’hores planificades inicialment, que eren de 48h i tan sols se’n van utilitzar 40, és a 
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dir, un 16,66% menys. Aquest fet va ser degut a què en aquesta primera versió, es tenien poques 

funcionalitats a provar i no va ser gaire costós.  

No va passar el mateix amb la versió 1.2.3, on el nombre d’hores planificades inicialment havia 

estat el mateix que en la versió anterior, però com veiem se’n va necessitar 72h, és a dir, un 50% 

més del previst. La justificació a aquest fet, es deu al mateix factor que en la versió anterior, 

però en aquest cas el nombre de funcionalitats a provar i més concretament la seva complexitat 

van fer que aquesta fos més costosa del previst. 

 

6.3.5 Mòdul indicadors 
 

Per acabar veurem una anàlisi del nombre total d’hores planificades inicial i finalment pel 

mòdul d’indicadors, i així poder-les utilitzar en el següent apartat d’anàlisi econòmica per 

calcular el cost total de producte. 
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Fig. 100 Desviacions totals versions 1.2.1 i 1.2.3 
 

Com veiem, en ambdues versions s’ha produït un desviament, concretament un 17% de més 

respecte la versió inicial en la versió 1.2.1 i un 20,5% de més en la versió 1.2.3. La versió a la 

qual s’ha dedicat més hores és la 1.2.1, degut a l’etapa d’inici, ja que si sols tinguéssim en 

compte les etapes d’elaboració, construcció i transició seria més costosa la versió 1.2.3. El 

nombre total d’hores per cadascuna d’elles ha estat de 384h per la 1.2.1 i de 376h per la 1.2.3, 

on la suma de les dues ens dóna un total de 760h, que és el que s’ha necessitat realment per 

desenvolupar el mòdul. 
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7. Anàlisi econòmica 
 

Durant el decurs d’aquesta anàlisi econòmica, s’ha utilitzat un preu unitari per hora de treball, 

s’ha elegit el que cobra aproximadament qualsevol empresa d’informàtica, a l’entorn d’uns 60€ 

l’hora. Aquest segurament en molts casos és inferior al que realment es factura, ja que depèn del 

càrrec de la persona implicada en el projecte, però en el nostre cas s’ha estimat que degut als 

recursos assignats al projecte que teníem, aquest era un preu raonable.  

Podem pensar que aquest és força elevat, però s’ha de tenir en compte que ha d’incloure totes 

les despeses de l’empresa per tal que a final d’any, quan es tanqui el balanç, aquest resulti 

positiu i haguem obtingut beneficis. El conjunt format per aquestes despeses serien: lloguer o 

amortització del local, electricitat, aigua, nòmines dels treballadors, etc. 

 

7.1. Comparativa alternatives 
 

Anem ara a realitzar una comparativa entres les dues propostes vistes en el punt 4.1.3. La 

comparativa següent també va tenir un pes important a l’hora de decantar-nos per l’opció de 

realitzar un mòdul a mida, ja que com veurem aquest era més econòmic que implementar un 

Data Warehouse.  

Cal destacar que la comparativa és entre la planificació inicial de la versió 1.2.1, i l’opció de 

realitzar un Data Wharehose. 

 

7.1.1. Versió 1.2.1 
 

 

Recuperant el nombre d’hores que hem vist en l’apartat 3.1, tenim que el cost de la versió inicial 

1.2.1 és de: 

 

Etapa Hores  Cost  € 
Fase d’inici 72h 4.320 € 

Fase elaboració 96h 5.760 € 

Fase construcció 112h 6.720 € 

Fase de transició 48h 2.880 € 

TOTAL 328h 19.680 € 
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Com veiem, a 60€ l’hora, el cost total de la versió inicial 1.2.1 del mòdul d’indicadors és de 

19.680€ . 

 

7.1.2. Data Warehouse 
 
 
El pressupost de realitzar un Data Warehouse  és més aproximat que l’anterior, ja que mai es va 

arribar a apostar per aquesta solució i no es va realitzar cap planificació inicial. Per tant, el 

nombre d’hores és una estimació del que podria arribar a costar. 

 

 
Etapa Hores  Cost  € 

Fase d’inici 72 4.320 € 

Fase elaboració 128 7.680 € 

Fase construcció 200 12.000 € 

Fase de transició 56 3.360 € 

TOTAL 456 27.360 € 

 

 
Com veiem, la diferència entre ambdues opcions és més que considerable, sobretot pel que fa al 

nombre d’hores dedicades en les etapes d’elaboració i construcció. En total aquesta segona 

opció suposaria un increment de 7.680€, o el que és el mateix un 39% més de costos que el 

pressupost de desenvolupament de la versió 1.2.1. Aquest fet, sumat als inconvenients vistos en 

l’apartat 4.1.3, va acabar de decantar-nos cap a l’opció de realitzar un mòdul a mida. 

 

7.2. Cost total del mòdul 
 

Tenint en compte les planificacions finals vistes en els punts 6.1 i 6.2 per a cada versió, tenim 

que el cost total del mòdul d’indicadors és de: 

 

Etapa Hores  Versió 1.21 Hores Versió 1.2.3 Total Hores Cost Total  € 
Fase d’inici 104 32 136 8.160 € 

Fase elaboració 120 128 248 14.880 € 

Fase construcció 120 144 264 15.840 € 

Fase de transició 40 72 112 6.720 € 

TOTAL 384 376 760 45.600 € 
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El cost final del projecte ascendeix a:  45.600 €, podríem pensar que aquest és superior al de 

realitzar un Data Warehouse, però no és cert degut a què el pressupost vist anteriorment en el 

punt 7.1.2., no tenia en compte totes les necessitats implementades en la segona versió del 

mòdul d’indicadors, i per tant, també és necessitaria realitzar una segona versió del Data 

Warehouse per tal de poder-los comparar en el seu cost total. 

 

7.3. Amortització del mòdul 
 

Per acabar amb l’anàlisi econòmica, m’agradaria comentar quina és l’estratègia pensada per 

amortitzar aquest mòdul d’indicadors. El cost total vist anteriorment no es pretèn amortitzar 

amb un sol client, sinó que gràcies al disseny del mòdul, i a què aquest està preparat per poder 

ser instal·lat en qualsevol centre que utilitzi sinAPsis, es podrà reutilitzar de manera il·limitada i 

per tant l’amortització es realitzarà a mesura que nous centres vagin adquirint el mòdul. La 

diferència entre tots aquests es trobarà en el conjunt d’XML’s associats a cada indicador, els 

quals estaran parametritzats en funció de cada centre.  

A cada centre, està pensat cobrar-li un quota minúscula per tal de poder gaudir de les 

funcionalitats del propi mòdul. Aquesta equivaldrà a un percentatge inferior al cinc per cent del 

cost total del mòdul, però a part, es facturarà també un nombre d’hores en concepte de 

construcció dels propis indicadors. Aquest nombre d’hores s’obtindrà de multiplicar el nombre 

d’indicadors a elaborar per sis, que són les hores que s’han estimat necessàries per construir 

cada XML i comprovar que els seus valors siguin correctes. Aquesta estimació, un cop tenim els 

indicadors d’un centre, és superior a la que realment es sol tardar, i per tant ens ajudarà a 

amortitzar el mòdul més ràpidament. Per fer-nos una idea del nombre d’hores que es poden 

facturar en concepte de construcció dels propis XML’s, generalment un centre pot arribar a 

necessitar uns cinquanta indicadors, els quals suposen un total de tres-centes hores, respecte les 

cent seixanta que probablement s’arribessin a necessitar sempre que els indicadors demanats pel 

centre fossin de característiques similars a les d’algun altre on s’hagués implantat el mòdul 

anteriorment. 

Per tant, veiem que la principal font d’ingressos del propi mòdul d’indicadors, i la que s’ha 

pensat per tal d’amortitzar-lo, serà el cost de la construcció de cadascún dels XML’s associats a 

cada indicador.  

 

Anem ara a veure el nombre de centres que hauríem d’assolir per tal d’amortitzar el mòdul i 

començar a obtenir beneficis, i les possibilitats reals que tenim d’arribar a aquesta xifra segons 

el mercat actual. 
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7.3.1. Nombre de centres necessaris 
 
 
Un cop sabem el nombre d’hores que es facturarà aproximadament a cada centre per la 

contrucció del conjunt d’indicadors demanats (300h), i el cost estimat en hores que ens suposa a 

nosaltres (160h), podem obtenir fàcilment el benefici que obtindríem per cada implantació, 

aquest seria el següent: 

 

Benefici generació XML’s =  (300h x 60€/h) – (160h x 60€/h) = 18.000 € - 9.600 € = 8.400 €   

 

A més d’aquest, cal sumar el cost d’implantació del mòdul, que serà un 4% del cost total del 

mateix, per tant tenim: 

 

Benefici implantació mòdul = 45.600 € x 4 % = 1.824 € 

 

Així doncs, per cada centre obtindrem un benefici net de: 8.400 € + 1.824 € = 10.224 € 

 

Per tant, per amortitzar el mòdul necessitaríem implantar-lo en un total de (45.600 € / 10.224€ = 

4,46) 5 centres.  

 

7.3.2. Mercat actual 
 

Actualment a Catalunya tenim un total de 330 CAPs3. D’aquests, gairebé el 75% depenen de 

l’ICS, i treballen amb dos programes diferents, alguns d’ells amb l’eCap i la resta amb Omi. El 

primer, és un programa desenvolupat pel propi ICS, però els professionals sanitaris que 

l’utilitzen no estan del tot satisfets amb el seu funcionament; el segon és el que té el monopoli 

dins l’estat Espanyol, però cada vegada s’està quedant més obsolet malgrat que es va intentar 

evolucionar a una versió Web utilitzant llenguatge Java, que mai ha arribar a funcionar de 

manera àgil i correcta. A pesar d’això, si l’ICS no decideix canviar el seu programa per sinAPsis 

no tindríem possibilitat d’implantar-hi el mòdul d’indicadors. Així doncs, ens queda un total 

d’uns 80 CAPs que no depenen de l’ICS arreu de Catalunya com a mercat potencial. Si tenim en 

compte que dos d’ells ja utilitzen sinAPsis i el mòdul d’indicadors, i un tercer està en procés 

d’implantar-lo, assolir l’objectiu d’instal·lar el mòdul en cinc centres, s’hauria d’aconseguir a 

curt o mig termini. Aquest fet però, no sols dependrà de la qualitat del producte, sinó de la tasca 

dels comercials.  

                                                 
3 En l’Annex 3 tenim una gràfica on podem veure la distribució per comarques dels CAPs que hi ha 
actualment a Catalunya. 
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Cal recordar que a més del mercat dins Catalunya, actualment sinAPsis està negociant amb la 

sanitat pública de comunitats autònomes importants com són: Múrcia, el País Basc i Astúries. 

Cadascuna d’aquestes comunitats equival al que a Catalunya correspon a l’ICS, amb un nombre 

de centres proporcional a la seva població. Si s’arribés a implantar sinAPsis i més concretament 

el mòdul d’indicadors en alguna d’elles, aquest quedaria més que amortitzat i generaria benefíci.  
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8. Conclusions 
 

8.1. Sobre el problema 
 
 

La meva conclusió al problema i la seva solució, és que d’entre les dues possibles solucions 

plantejades en el punt 4.1.3 com a vàlides, s’ha elegit la que millor s’adaptava quant a 

pressupost i necessitats del mòdul. 

L’opció de realitzar un Data Warehouse no era la més apropiada sota el meu punt de vista degut 

a què els estudis dels propis indicadors són repetitius any rere any i les seves condicions de 

consulta poden arribar a ser molt rebuscades. Un Data Warehouse ens ofereix un conjunt 

d’eines per tal d’explotar informació en una base de dades de moltes maneres diferents, però 

aquestes no eren suficients per tal d’extreure algun dels indicadors demanats. Aquests en alguns 

casos tenien un gran nombre de condicions que no estaven del tot relacionades entre si, fet que 

no ens permetia crear el cub necessàri per obtenir l’indicador. 

Per tant, veient el resultat final del mòdul, on es pot estudiar un indicador per múltiples 

dimensions, i analitzant el funcionament després d’haver-lo implantat en dos centres, crec que 

s’ha assolit l’èxit quant al resultat esperat del mòdul per part dels nostres clients, ja que un cop 

instal·lada l’última versió, no hi ha hagut cap queixa important quant a funcionalitats que no es 

pogués resoldre.  

  

8.2. Sobre el desenvolupament 
 

Respecte al desenvolupament del mateix, l’experiència que m’ha aportat estar implicat en 

ambdues versions, és que una etapa bàsica que en alguns casos potser no se li dóna la 

importància que es mereix, és el recull de necessitats inicials. Sota el meu punt de vista, aquesta 

ha estat el veritable detonant de què s’haguessin de realitzar dues versions. Això probablement 

més que un error del client per no saber comunicar el que realment espera del mòdul, o del cap 

de projecte per no haver detectat aquestes necessitats que apareixerien a posteriori, crec que és 

degut a una falta de diàleg entre ambdues parts, ja que no es va dedicar tot el temps que s’havia 

d’haver empleat a analitzar les veritables necessitats i les possibles solucions del mòdul. 

Segurament, si ara s’hagués de tornar a realitzar el projecte de nou, en aquesta etapa es 

doblarien els esforços o bé es realitzaria més d’una iteració tal i com he comentat en la 

metodologia, ja que a posteriori  ens estalviaria unes quantes hores de treball en va. 
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La resta del desenvolupament crec que s’ha realitzat correctament, sense cap problema 

destacable. 

 

8.3. Possibles ampliacions 
 
 

Analitzant les funcionalitats que ofereix el mòdul, no hi ha previst desenvolupar-ne de noves. El 

que sí es va plantejar en el seu moment i es va deixar preparat per una possible futura 

implementació, és la construcció dels fitxers XML de cada indicador a través de la pantalla de 

manteniment. Actualment aquests els ha de crear un informàtic especialitzat de la nostra 

empresa, però els podria arribar a generar un professional del centre amb coneixements 

importants sobre l’organització relacional de l’aplicació a nivell de base de dades. Aquesta 

modificació resultaria bastant costosa i no qualsevol professional seria capaç de generar-los, per 

aquest motiu no es va decidir implementar en el seu moment, ja que no acostuma a haver-hi cap 

llicenciat mèdic del propi centre que disposi d’aquests coneixements més tècnics. 

Així doncs, com a futura ampliació pensada, només tenim aquesta millora pel que fa la 

generació de cadascun dels fitxers XML lligats a cada indicador.  

 

8.4. Valoració personal 
 
 

La realització d’aquest projecte ha estat una de les experiències més enriquidores que he tingut 

al llarg d’aquests gairebé sis anys que he estat a la Facultat.  

En ell he aplicat gran part dels coneixements teòrics estudiats, on en molts casos no es realitza 

cap cas pràctic per tal que l’alumne pugui veure la seva aplicació. També m’ha servit per a 

seguir formant-me com a persona, aprenent a treballar en un equip de professionals, i per 

adonar-me que un cop surts de la universitat podríem dir que comença realment la carrera 

d’Enginyer Informàtic, ja que allí et donen els coneixements necessaris per poder sortir 

endavant en qualsevol situació que se’t plantegi en el món laboral, però t’adones que has de 

dedicar moltes més hores de les invertides en la facultat per tal de seguir absorbint nous 

coneixements, tecnologies noves que cada dia apareixen, etc.  

Resumint, aquest projecte m’ha ajudat a aclarir els dubtes que tenia el primer dia que vaig 

arribar a l’empresa, on havia sentit molt a parlar del paper d’un informàtic però no sabia el que 

em  trobaria a l’hora d’incorporar-me en el món laboral, si estaria preparat, etc. i respecte a tots 

aquests dubtes si una cosa m’ha quedat clara, és que si a un li agrada el que està fent i posa tot 

l’interès per la seva part, encara que no hagi treballat mai en el tema en qüestió, segur que acaba 
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tirant endavant i assolint els objectius desitjats, ja que un cop assoleixes nous coneixements que 

el primer dia semblen molt complicats veus que aquests ara són relativament simples. 
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10. Annexos 

 

10.1. Annex 1 
 

10.1.1. SinAPsis 
 
Una vegada vist en la introducció què és sinAPsis i quins van ser els seus orígens, anem a veure 

ara la seva estructura interna a través dels diferents subsistemes que el formen i la seva 

organitatzació a nivell de presentació.  

 

10.1.1.1. Subsistemes 
 

Donat que Informàtica Mèdica treballa en un àmbit funcional estable i el conjunt d’aplicacions 

que comercialitza té un denominador comú molt important, el de reutilitzar codi,  es va decidir 

subdividir l’aplicació en subsistemes. 

  

El pilar bàsic sobre el qual es recolza l’aplicació és el subsistema d’història clínica, sobre el qual 

s’afegeixen diversos subsistemes complementaris que poden combinar-se amb possibles 

especialitzacions del producte. 

 

En la figura de la pàgina següent, podem veure el disseny dels subsistemes de què a dia d’avui 

disposa sinAPsis, juntament amb les seves dependències entre ells, per exemple, tots els 

subsistemes depenen del subsistema comú.  
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Vacunació
<<subsystem>>

Història Clínica
<<subsystem>>

IT
<<subsystem>>

Derivacions
<<subsystem>>

Comú
<<subsystem>>

Receptes
<<subsystem>>

Protocols
<<subsystem>>

Seguretat
<<subsystem>>

Petició Anàlisis
<<subsystem>>

Tesauro
<<subsystem>>

Citació
<<subsystem>>

Gestion 
Economica

<<subsystem>>

Processos 
Terapèutics

<<subsystem>>

Vademecum
<<subsystem>>

 
 

Fig. 101 Disseny de subsistemes 

 
 
Un cop vistos tots els seus subsistemes anem a analitzar-los un per un: 

 
 
Subsistema Comú 

 

Mitjançant aquest sistema es gestionen totes aquelles entitats que s’usen des de la major part de 

subsistemes de l’aplicació. Un exemple d’aquestes entitats serien: professionals, pacients, 

entitats de parametrització del sistema, etc. 

 

Subsistema Història Clínica 

 

És l’encarregat de la gestió de la història clínica, gestió de visites, pacients, gestió de notes 

clíniques, etc. Veiem que està en verd degut a la importància que té dins l’aplicació. 
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Subsistema Seguretat 

 

Subsistema que conté el conjunt de classes dedicades a la gestió de la seguretat d’usuaris, 

perfils, funcions, permisos, etc. 

 

Subsistema Citació 

 

Mitjançant el sistema de citació es pot gestionar la totalitat d’elements que tenen relació amb el 

sistema de cites, mantenir la definició d’horaris, agendes, gestió d’espais per properes visites, 

gestió de cites, etc. 

 

Subsistema Receptes 

 

Aquest sistema permet realitzar tota la gestió de les receptes a pacients. Aquestes poden ser per 

tractaments puntuals o bé crònics, en els quals es preveu la possibilitat d’una generació 

automàtica de receptes per períodes llargs.  

 

Subsistema Vademècum 

 

El subsistema Vademècum permet als usuaris gestionar el vademècum que posteriorment serà 

usat en el mòdul d’història per realitzar les corresponents prescripcions. Sense aquest mòdul en 

el mòdul d’història clínica, l’usuari hauria d’informar el medicament a través d’una cadena de 

text. 

 

Subsistema Derivacions 

 

A través del subsistema de derivacions, l’usuari pot gestionar el conjunt de derivacions que 

puguin fer-se a un pacient, i la corresponent assignació de serveis no oferts pel propi centre. 

 

Subsistema Tesauro 

 

Amb aquest subsistema, permetem la definició d’un tesauro propi, que pot lligar a una o més 

classificacions existents i estàndards a nivell nacional o internacional com pot ésser el CIAP, 

CIE, MESH, etc. 
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Subsistema IT 

 

El subsistema d’IT, “Incapacitats Transitòries”, inclou totes les classes encarregades de la gestió 

de les incapacitats dels pacients i els seus documents associats: altes, baixes, parts de 

confirmació, etc. 

 

Subsistema Vacunació 

 

El subsistema de vacunes permet definir: conjunts de vacunes, malalties vacunables i condicions 

en les quals aquestes seran aplicades. 

Aquest subsistema assisteix als professionals advertint-los de la necessitat de realitzar cert 

procés de vacunació per a cada pacient en base a circumstàncies particulars, com poden ser: 

edat, sexe, malalties i problemes. 

Així mateix té en compte aspectes com són la possible combinació de vacunes, l’adaptació del 

procés de vacunació en un pacient segons canvien les circumstàncies personals, etc. 

 

Subsistema Petició Anàlisis 

 

A través d’aquest subsistema es possibilita la petició d’analítiques a laboratoris en format 

electrònic. 

 

Subsistema Protocols 

 

El subsistema de protocols, permet la generació automàtica per part del sistema de diverses 

accions amb un cert factor d’intel·ligència on es generen: recordatoris, variables associades al 

full de monitorització, gestió de pantalles específiques per l’entrada de dades, etc. 

 

Subsistema Gestió Econòmica 

 

A través d’ell el centre pot realitzar la seva pròpia facturació. 

 

Subsistema Processos Terapèutics 

 

Permet gestionar tot el tema de processos de rehabilitació que es puguin realitzar, com pot ser: 

de tipus mútua, etc. 
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10.1.1.2. Tapissos 
 

Un cop vistos els subsistemes dels quals disposa l’aplicació, veurem de manera general com 

s’organitza aquesta a nivell de presentació, és a dir, el que veu per pantalla l’usuari final.  

 

Per això, primer de tot hem d’explicar els tapissos dels quals disposa l’aplicació, aquests són: 

Administració, Consulta i Mostrador.  

 

Aquests tapissos es van crear per subdividir les funcionalitats que havia de permetre un centre 

d’atenció primària, és a dir, havia de disposar d’un tapís d’administració, per tal d’administrar 

totes les funcions de l’aplicació necessàries pel seu funcionament i que l’usuari no pot 

manipular; també s’havia de disposar d’un tapís de consulta, per tal d’encapsular totes les 

accions sanitàries dels diferents professionals i suportar la història clínica dels pacients que 

havien de ser visitats ; i finalment també calia disposar d’un tapís mostrador, a través del qual es 

poguessin realitzar totes les accions en les quals no fos necessari haver de visitar un metge del 

centre, aquestes poden ser: donar visites, donar medicaments per crònics, etc. 

 

A continuació, veurem la part de la pantalla inicial que permet identificar l’usuari en el tapís 

seleccionat. Podem observar en la imatge que apareix el nou tapís anomenat Gestió que ens 

permetrà gestionar tot el mòdul d’indicadors. 

 

 

 
 

Fig. 102 Pantalla login 

 

Veiem ara quins són els menús interns dels tres primers tapissos que tenim en la figura anterior.  
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10.1.1.2.1 Tapís administració 
 

El tapís administració tal i com hem dit, és l’encarregat de permetre la configuració de tots 

aquells paràmetres de l’aplicació que un usuari qualsevol no pot modificar. En la figura següent 

veiem quines icones el formen. 

 

 
 

Fig. 103 Menú principal tapís administració 

 

Icona per gestionar els recordatoris que tenim sobre activitats pendents o bé 

properes visites, ens permet també poder-ne afegir de nous o bé  donar-los per 

finalitzats.

Icona que ens permet canviar d’usuari retornant a la pantalla de la Fig. 102, 

addicionalment també serveix per canviar de tapís, encara que a la pràctica no 

s’utilitzi moltes vegades, ja que l’usuari final només sol entrar en un tapís.
   

 

 

 
 

 

 
Icona per administrar centres, permet crear i editar nous centres.

 
Icona que ens permet fusionar dos historials clínics d’un pacient origen i un 

pacient destí. 
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Icona per gestionar la configuració general del sistema, accedint-hi es desplega 

un sub-menú on podem administrar: les taules del sistema, els carrers, els dies 

festius, consells, tasques planificades, perfils dels professionals, subsistemes, 

actualitzacions de base de dades, actualitzacions pendents i realitzades, i canviar 

la data de l’aplicació.

Icona per gestionar les agendes del centre. Accedint-hi es desplega un sub-menu 

on podem: editar els professionals del centre, gestionar les quotes, veure les 

agendes, gestionar els blocs horaris, gestionar els horaris, generar agendes, 

administrar els buits d’una agenda d’un professional, veure estadístiques de 

freqüentació d’un professional, gestionar els tipus de visita i gestionar grups de 

professionals.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Icona per administrar els tesaurus, ens permet: crear, editar, anul·lar-los i 

associar-los-hi imatges.

Icona per buscar medicaments a través de diferents filtres.

Icona per realitzar el manteniment de protocols i variables, a més permet crear 

grups de variables, administrar apartats de notes clíniques, pantalles i rangs de 

normalitat.

Icona per realitzar peticions d’anàlisis electròniques, a través d’ell podem crear 

derivacions analítiques, perfils analítics i envasos.

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Icona per gestionar vacunes, ens permet crear grups de vacunes, vacunes i 

poder-les imprimir.

Icona per administrar factures i cobraments, podem crear mútues, conceptes de 

facturació, barems de preus, crear orígens de facturació, llibres de facturació i 

llibres de cobraments.

 
 

 

 
 

 
Icona per gestionar processos terapèutics, permet crear recursos terapèutics i 

definir processos amb els seus recursos terapèutics i llistat de termes tesaurus.

Icona que ens permet veure el llistat de comissions del centre.
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Icona per sortir de l’aplicació.

 

 

10.1.1.2.2. Tapís consulta 
 

El tapís consulta, Fig. 104, s’encarrega d’oferir totes les funcionalitats necessàries als 

professionals sanitaris del centre, per tal de poder realitzar qualsevol tipus de consulta als seus 

pacients. 

 

 

 
 

Fig. 104 Menú principal tapís consulta 

 

  

 
Ídem que en el tapís d’administració. 

 

Icona per consultar l’agenda del professional registrat, dins podem veure les 

seves visites, anàlisis pendents, les seves reunions, les trucades telefòniques, els 

tractaments no autoritzats, els tractaments indefinits, les IT’s no autoritzades i 

les derivacions rebudes. A més ens permet poder passar una visita a un pacient i 

entrar a la seva fitxa per realitzar les accions necessàries, ja sigui revisant els 

episodis i recordatoris, consultant el seu full de curs, modificar els seus 

tractaments, realitzar peticions d’anàlisis, consultar el seu full de monitorització, 

veure el seu panell de notes clíniques, gestionar les vacunes, etc. 
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Ídem que en el tapís d’administració. 

Icona per consultar les visites de l’agenda d’un professional . 

Icona que ens permetrà veure els valors i les estadístiques dels indicadors que té 

associat el professional registrat. 

Icona d’inactivació de visites forçades, ens permet desactivar totes les visites 

que s’haguessin creat com a forçades d’un interval de temps determinat per 

l’agenda del professional. 

Icona per canviar la clau d’accés del professional registrat. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.1.1.2.3. Tapís mostrador 
 

El tapís mostrador, Fig. 105, serà el que utilitzin els administratius del centre que es troben el 

mostrador d’aquest.  

 

 

 
 

 
Fig. 105 Menú principal tapís mostrador 

 193



 
Ídem que en els altres dos tapissos. 

Icona que permet veure els recordatoris pendents del professional que es desitgi 

a més de les seves: reunions, trucades telefòniques, visites pendents de 

reassignar, pacients pendents de reassignar a un professional, pacients pendents 

de notificació per part del RCA, pacients pendents de rebre la seva Targeta 

d’Identificació Sanitària, veure les derivacions enviades, les derivacions 

pendents d’enviar i veure els pressupostos pendents d’acceptar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Icona per gestionar la facturació de processos terapèutics de l’ICS. 

Icona per gestionar els pacients del centre, a través d’ell podem llistar-los o en 

cas que fos necessari afegir-n’hi de nous.

Icona que ens permet consultar l’agenda d’un professional, a partir d’aquesta 

veiem totes les seves visites. 

Icona d’impressió de lots. 

Icona que ens permet veure per una agenda d’un professional els recordatoris 

sobre processos terapèutics. Ens permetrà filtrar els mateixos segons estiguin: 

per programar, per comunicar, interromputs o bé excedits. 

Icona per imprimir l’agenda d’un professional. 

Icona per buscar buits en l’agenda d’un professional. 

Icona d’impressió d’extraccions. 
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Icona per generar extraccions.  

 

Icona per canviar la clau d’accés de l’usuari registrat.  

Icona per gestionar factures i cobraments. Ens permet llistar les prestacions per 

revisar, consultar les prestacions revisades, crear factures de mútues i imprimir 

llistats de: estadístiques de serveis, relació de cobraments, historials de 

facturació de mútues, factures emeses de privat o bé de preliquidació de mútues. 

 
 

 
 

 

 

Icona per imprimir llistats pendents o de revisions de mútua / privat. 
 

 
Icona per gestionar les prestacions clíniques. A través d’ell podem llistar: les 

factures clíniques, les prestacions clíniques o bé imprimir aquests llistats. 

Ídem que en els altres dos tapissos. 

 
 

 

 195



11.1. Annex 2 

 

11.1.1. Manual d’usuari 
 

11.1.1.1. Introducció 
 
En aquest document s’explicarà què és un indicador i com es pot utilitzar dins sinAPsis. 

11.1.1.1.1. Què és un indicador? 
 
Un indicador és un mecanisme que permet quantificar periòdicament qualsevol paràmetre o 

concepte que els dirigents d’un centre creguin oportú, tant per tenir un coneixement de 

l’evolució periòdica del treball dut a terme, com per controlar qualsevol altre objectiu que sigui 

rellevant. Un indicador és un mecanisme molt útil a nivell organitzatiu i de gerència de 

qualsevol centre. 

 

Exemples d’indicadors d’Assistència Primària serien: 

 
 % de pacients > 18 anys amb diabetis 

 % de pacients amb risc cardiovascular amb bon control de la tensió arterial. 

 % de pacients > 65 anys vacunats de la grip. 

 
I així amb qualsevol centre que necessiti estudiar les seves dades en concret (indicadors sobre 

facturació per un centre privat, indicadors sobre l’accidentabilitat en l’àmbit de prevenció, etc.) 

 

11.1.1.1.2. Tipus d’indicadors 
 
Actualment existeixen dos tipus d’indicadors: 

 
 Indicadors numèrics que mesuren un valor absolut. Exemple: nombre de pacients amb 

HTA (Hipertensió arterial). 

 Indicadors percentuals que mesuren un proporció. Exemple: % de pacients > 18 anys 

fumadors, on el denominador seria nº de pacients > de 18 anys i el numerador a més els 

que fumen.  
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11.1.1.2. Indicadors en sinAPsis 
 
 
El subsistema d’indicadors s’integra en sinAPsis a dos nivells: 

Per una banda apareix un nou mòdul a l’hora de connectar-se a sinAPsis, el mòdul de Gestió. 

Des d’aquest mòdul es poden realitzar totes les funcionalitats de les que disposa el subsistema 

d’indicadors: manteniment dels indicadors, llistar els indicadors definits, modificar paràmetres, 

monitoritzar els valors obtinguts en els indicadors, realitzar gràfiques, extreure llistats Excel, 

etc. Totes elles s’explicaran posteriorment en detall. 

 
 

 
 

Fig. 106 Nou mòdul de gestió  
 
 
Per altra banda s’han habilitat noves funcionalitats des del propi tapís de Consulta que utilitza 

diàriament un professional. Des d’aquí el professional podrà observar aquella informació 

mesurada pels indicadors, però sols aquella part d’informació relacionada amb ell, i que l’hi 

afecti directament en el seu treball. 

 

 
 

Fig. 107 Nou icona mòdul de consulta  
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11.1.1.3. Manteniment d’un indicador 
 
 
En entrar en el mòdul de Gestió de sinAPsis, podem observar la segona icona del submenú 

( ). Aquesta opció ens permet llistar els indicadors definits actualment en el sistema, 

classificats per grups. Podem filtrar el llistat pel grup al que pertany un indicador i/o el subgrup, 

per l’estat o per el nom. 

 

En la llista d’indicadors podem observar el nom i la data de l’última execució (entenent per 

última execució l’última vegada que el sistema va recol·lectar de la base de dades els números 

que mesura l’indicador) 

 

 
 

 
 

Fig. 108 Llistat de manteniment d’indicadors  
 

 
 
Des d’aquest llistat podem eliminar un indicador( ), i podem eliminar l’última execució 

realitzada( ). 

És obvi que solament han de tenir permís a l’entrada del mòdul de gestió les persones de 

gerència o càrrecs habilitats per ell, ja que tant la informació que es veu com les accions 

permeses són d’un calibre superior a un professional normal de l’aplicació 

Si editem un indicador( ), accedim a la pantalla de modificació d’aquest: 
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Fig. 109 Manteniment d’un indicador 
 
 
Com podem observar, un indicador es pot classificar en un grup i un subgrup. Aquest és útil per 

agrupar-los per temes segons siguin convenients. Ex.: indicadors que mesuren població, altres 

que mesuren visites, etc. I al mateix temps agrupar-los per subgrups si fos necessari.  

Els grups i subgrups són oberts, són una taula de taules les quals es poden modificar lliurement 

des del mòdul d’administració. 

 

El tipus de freqüència d’un indicador determina la periodicitat amb què aquest recalcularà el seu 

valor, analitzant les dades de la base de dades. Pot ser diària, setmanal o bé mensual. 

 

Un indicador, a part de poder-se eliminar, pot estar en estat actiu o inactiu. Inactiu significa que 

encara que les seves dades calculades seran visibles, ja no es calcularà de nou en el futur. Un 

indicador pot activar-se o desactivar-se quan sigui necessari i tantes vegades com es vulgui. 

 

Els rangs d’un indicador serveixen per delimitar en tres franges els valors possibles que poden 

arribar a assolir. D’aquesta manera es defineix un interval en el qual l’indicador es considera 

normal, un altre en el qual l’indicador surt lleugerament de la normalitat (considerat warning), i 

un altre en què l’indicador s’allunya molt d’allò desitjat (alarma). 

 
 
Cal comentar també la part d’un indicador que no és configurable per l’usuari, sinó que és 

parametritzada per l’equip informàtic. Si ho recordem, un indicador té associat un recol·lector. 

Un recol·lector és un sistema informàtic programat i parametritzat de forma concreta per l’equip 

informàtica, que permet a sinAPsis realitzar la veritable tasca per la qual es va dissenyar 

l’indicador: realitzar l’estudi sobre les dades de la base de dades i obtenir els números 

totalitzats com a resultat. El conjunt de recol·lectors definits, com ja s’ha comentat amb 
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anterioritat, és quelcom que necessita intervenció directa de tècnics informàtics. Són ells els 

capaços de definir els recol·lectors adequats que li sol·licita un centre i els que asseguren el seu 

correcte funcionament. 

 

Per últim apareixen en pantalla els nivells pels quals s’ha definit l’indicador. A continuació 

explicarem en profunditat aquest concepte. 

 
 

11.1.1.4. Nivells d’estudi en un indicador 
 
 
A través dels dos punts d’integració mencionats anteriorment (mòdul de gestió i ampliació del 

mòdul de consulta), cada professional té accés a aquella informació que és rellevant. Els 

directius o gerents d’un centre poden monitoritzar valors globals del centre i la resta de 

professionals poden monitoritzar els valors concrets per la seva persona. 

 

Aquest concepte, que anteriorment s’ha comentat i s’ha deixat només apuntat, cal aprofundir-lo 

ara. Com és possible això anteriorment mencionat? Com es du a terme la tasca de, per cada 

indicador concret, per exemple “% d’ancians vacunats de la grip”, tenir controlat el nº global 

per cada centre i a la vegada, tenir el nº disgregat per professional (entenent metge de família 

per exemple), de tal manera que cada professional pugui saber quants dels seus pacients té 

vacunats? 

 

Això és possible gràcies als nivells que formen un indicador. Un nivell és una branca o 

subtotalització en què es pot disgregar el valor d’un indicador i a la qual el centre té un interès a 

fer un estudi minuciós de l’indicador. Per exemple, l’indicador anterior “% de ancians vacunats 

de la grip”, al centre li pot semblar interessant estudiar el valor per professional, de manera que 

el valor global quedarà disgregat en subtotals per cada professional. També li pot semblar 

interessant estudiar-lo per centre, si el CAP tingués diversos centres, per sexe dels pacients, per 

rangs d’edats, etc. i un sense fi de possibilitats per les quals poden arribar-se a disgregar els 

nivells de l’indicador. 

 

Aquests nivells són oberts, el tècnic informàtic que construeix un indicador també construeix els 

nivells pels quals es pot disgregar i preparar tot el mecanisme perquè es recol·lecten tots els 

valors a tots els nivells de l’indicador. 

 

És mitjançant aquests nivells que s’aconsegueix “filtrar” la informació que pot veure un gerent 

d’aquest mòdul de gestió i la que pot veure un professional des del mòdul de consulta. 
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El primer pot veure qualsevol nivell d’un indicador, des del valor global del centre (el que 

l’informa del % d’ancians vacunats), fins el valor per cada professional (així sabrà quantes 

vacunes mana posar cada professional i qui realitza millor el seu treball). 

En canvi, un professional, gràcies als nivells, sols pot accedir al valor de l’indicador que 

l’informa a ell de com porta els seus ancians vacunats. No pot veure com els porten els altres 

companys ni tampoc com està actualment l’indicador a nivell global. 

 

Mitjançant un exemple gràfic explicarem en què consisteixen els nivells d’un indicador: 
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co

Posterior

pacients té vacunats, quant

ment, es tornen a disgregar per professional els pacients prèviament separats per sexe, de tal manera que podem saber, per tot professional, quants 

s són homes i quants són dones. 

 

Com podem observar en el diagrama anterior, l’indicador “nº de pacients > 65 anys vacunats de la grip”, està estudiat a diversos nivells. Per una banda tenim el 

valor total o global, que ens informa de què són 6000 pacients. Aquest valor total està estudiat a dos nivells per sota: segons el sexe i segons el seu professional 

responsable. Segons el sexe els 6000 pacients es divideixen en 2 grups: homes 3500 i dones 2500. Segons el professional responsable es divideixen en N, tants 

m professionals hi hagi, cada un amb el seu nº de pacients adequat. 

PROF N 
100 

…. PROF 3 
1000 

PROFESSIONAL

PROF 2 
500 

PROF 1 
500 

 
Indicador “nº de pacients -> 65 anys vacunats de la grip” 

Fig. 110 Nivells d’un indicador 
 

TOTAL 
6000

SEXE  

SEXE: H 
3500 

SEXE: M 
2500 

PROF 2 
300 

PROF 3 
600 

PROF 1 
250 

…. PROF N
40 

PROFESSIONAL 

PROF N
60 

…. 

PROFESSIONAL 

PROF 3 
400 

PROF 2 
200 

PROF 1 
250 

 



Si ens hi fixem, per cada professional, el requadre groc i taronja, han de sumar igual que el blau, 

ja que és la mateixa informació, que solament disgrega per sexe del pacient. 

 

11.1.1.5. Consulta d’indicadors a nivell de gerència 
 
La informació recol·lectada pels indicadors periòdicament es pot observar des del mòdul de 

gestió des de tres llocs i punts de vista diferents. 

 

11.1.1.5.1. Quadre de comandament 
 
Al quadre de comandament es pot accedir mitjançant el primer icona del submenú ( ).  

El quadre de comandament ve a representar un lloc on poder observar ràpidament l’estat general 

dels indicadors, classificats en pestanyes segons els grups als quals pertany. 

Es mostra una gràfica visual de l’estat de l’indicador, dibuixant en tres colors els rangs de 

l’indicador i la fletxa i un número, indicant el valor actual de l’indicador. 

 

 

 
 

Fig. 111 Quadre de comandament 
 
 
Quan un indicador no està calculat o no té definits uns rangs de normal, warning i alarma, no és 

possible dibuixar la gràfica que el representa. En aquests casos es dibuixa una gràfica gris. 
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Fig. 112 Impossible mostrar gràfica 
 
 

11.1.1.5.2. Veure indicadors del centre 
 
 

L’última icona del submenú ( ) ens permet accedir a una de les pantalles més importants de 

tot el mòdul d’indicadors. En aquesta podem observar tots els indicadors definits en el sistema 

conjuntament, observant per cada un d’ells els valors de les últimes execucions que s’han 

realitzat. 

 

Apareixen classificats en pestanyes per grups, igual que en el quadre de comandament, i 

subclassificats pel seu subgrup, dins el propi llistat. 

 
 

 
 

Fig. 113 Indicadors del centre 
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Els valors a visualitzar es poden filtrar per una data i una freqüència. La freqüència permet 

focalitzar el nivell d’estudi dels valors. La freqüència pot ser setmanal o mensual. 

 
Si observem els valors amb freqüència mensual, ens apareixerà una columna per mes. En cada 

columna omplirem el valor que “millor s’ajusti”. Això vol dir que es buscarà en la base de 

dades el valor calculat més proper a principis del mes que estem tractant i serà el que li 

correspondrà en tal casella.  

Així mateix, si observem els valors amb freqüència setmanal, ens apareixerà una columna per 

setmana, i igualment, el valor més proper adequat a aquesta setmana.  

 

Això ens permet poder estudiar a nivell anual l’evolució dels indicadors, i si en un cas concret 

necessitéssim profunditzar més i veure l’evolució que ha tingut en dos mesos, podríem veure-la 

setmanalment. 

 

Els valors mostrats es veuran del color corresponent al rang que ocupen dins l’indicador, és a 

dir, si un valor està dins del rang normal de l’indicador, es veurà en verd, si està en warning en 

taronja, i si està en rang d’alarma, en vermell. 

 

A la cantonada superior del llistat observem una impressora. Ens permet obtenir un document 

en PDF idèntic a la pantalla que estem observant: la llista d’indicadors amb les seves respectives 

columnes. 

 

 

 
 

Fig. 114 Impressió indicadors 
 
 
 
 
No obstant, moltes vegades té més interès per l’usuari obtenir un llistat electrònic d’aquests 

indicadors i els seus valors. Per realitzar aquesta tasca seleccionarem els indicadors desitjats i 

mitjançant la icona ( ) podem generar un llistat Excel. 
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També podem generar una gràfica per veure una evolució visual dels indicadors, o per 

comparar-los, amb la icona ( ). 

 
 

 
 

Fig. 115 Detall indicadors 
 
 
Entre els noms de cada indicador i les caselles de selecció trobem dos columnes. 

 

En una d’elles observem unes icones. La icona ( ) ens permet obtenir, segons el que estem 

mesurant, l’indicador (nº de pacients, nº de factures, nº de visites, etc.), un llistat d’aquests 

conceptes que compleixen amb les condicions de l’indicador. 

Per exemple, en el diagrama observem l’indicador ‘Poblacion atendida’ i observem que al febrer 

hi havia uns 38468, en aquest cas, pacients. Si desitgem veure’ls a dia d’avui (que 

suposadament seran semblants al valor de l’última execució de l’indicador), polsaríem la icona 

anterior i obtindríem un llistat d’aquests pacients. Si l’indicador no mesurés pacients sinó 

visites, el que obtindríem seria un llistat de visites, i així amb qualsevol concepte que mesurés 

l’indicador. 

 

També cal comentar que aquest llistat és un procés molt costos, ja que simula la recol·lecció de 

dades que realitza l’indicador, i per tant, costos en temps. S’avisarà a l’usuari de la possible 

llarga duració, fent una estimació del que tardarà en funció del que va tardar les altres vegades. 

 

La segona icona ( ) ens permet realitzar una operació molt interessant. A través d’ella 

accedim a la mateixa pantalla que l’opció del menú ( ). Aquesta pantalla l’explicarem a 

continuació. 

La columna que mostra una barra (/) està íntimament lligada amb la pròxima pantalla que 

explicarem. 
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11.1.1.5.3. Estudiar un indicador per nivells 
 
 
Com s’ha explicat en punts anteriors, l’estudi d’un indicador es realitza per nivells, definits pel 

centre i les seves necessitats. 

 

En la pantalla estudiada anteriorment sols s’observa el nivell superior de cada indicador, és a 

dir, el valor global a nivell de tot el centre. 

En cas que es vulgui observar un indicador concret en els seus diferents nivells calculats, s’ha 

d’utilitzar la següent pantalla. 

 
 
 

 
 

Fig. 116 Nivell global d’un indicador 
 
 
En aquesta pantalla veiem que solament observem valors d’un sol indicador. 

 

Si accedim a ella des del menú polsant ( ), ens apareixerà la pantalla sense dades i la 

selecció de l’indicador a estudiar estarà buida. Una vegada seleccionem un indicador, ens 

col·locarem inicialment en el nivell superior de l’indicador, és a dir, el valor global estudiat. 

 

Si accedim des de la icona ( ) de la pantalla anteriorment estudiada, ens col·locarem 

directament en aquest indicador, i en el nivell adequat. 

 

Com podem observar, la banda horitzontal blava de la taula ens informa del nivell de l’indicador 

on estem actualment; veient la figura anterior, observem que ens trobem en el nivell “Total”. En 

el cas del valor global o total, lògicament només n’existeix un, però en altres casos, com 

estudiar el nivell per sexe, apareixerien dues línies (Home i Dona); en cas del nivell professional 

un per cada un, etc. com es mostra a continuació en la següent figura. 
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Apareixen unes fletxes ( ), una per cada subnivell en què s’ha estudiat l’indicador, i pulsant-

la s’accedeix a la següent pantalla. 

 

 

 
 

Fig. 117 Subnivell Sexe d’un indicador 
 
 
Com observem, aquesta pantalla és la mateixa que l’anterior, simplement s’ha baixat un nivell 

d’estudi dins el mateix indicador. Tal i com veiem en el títol de la taula, ara hi posa 

“Total/Sexo”. Això significa que dins del valor Total de l’indicador, a més s’ha disgregat per 

sexe. 

 

Apareixen dues línies, una per cada valor que pot prendre el nivell Sexe, i els seus valors 

estudiats. Ara sols apareix una fletxa ( ), indicant que encara es pot baixar un altre nivell 

d’estudi, categoritzat pel nivell Edat. 

 

També podem observar el nivell anterior (pujar de nivell) polsant la fletxa ( ). Si, per 

exemple, descendim de nivell polsant sobre ( ) en la línea de Dona, apareix la següent 

pantalla: 

 

 
 

Fig. 118 Subnivell Edat d’un indicador 
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Com podem observar, tornem a estar en la mateixa pantalla, però ara, com mostra el títol de la 

taula, pel nivell Total de l’indicador, l’hem disgregat pel nivell Sexe, ens hem centrat en les 

Dones i l’hem tornat a disgregar de nou per Edat. De manera que observem solament les dones 

per franges d’edat per l’indicador estudiat. 

 

Ara que ja entenem quin significat té “Total/Sexo=Mujer/Edad”, podem recapitular i explicar 

que en la pantalla vista d’indicadors del centre, quan veiem aquesta “/” per cada indicador, ens 

estava informant que estàvem veient el nivell Total de cada indicador, que era l’objectiu 

d’aquesta pantalla. 

 

Un altre exemple, però ara amb el nivell Professional per l’indicador “Población diabética con 

control metabólico”: 

 

 
 

Fig. 119 Subnivell professional d’un indicador 
 
 
Moltes vegades ens pot arribar a interessar veure, ara que hem baixat diversos nivells dins d’un 

indicador concret, tots els indicadors, però no a nivell global, sinó al nivell concret que estem 

estudiant. Per exemple, si hem baixat al nivell d’un professional, com és el cas de la figura 

anterior, a la millor ens interessa veure, per aquest professional en concret, tots els indicadors en  

què ha estat estudiat, o si estem a nivell de sexe, i estem veient dones, a la millor ens interessa 

veure tots els indicadors en què s’ha estudiat el cas particular de les Dones. 

Aquesta operació es possible polsant de nou la icona ( ), canviant de nou la pantalla que 

estudia nivells, a la pantalla que mostra tots els indicadors, però aquesta vegada no mostrarà els 

indicadors a nivell global sinó al nivell en el que estem. 

 209



A l’exemple anterior dels professionals, si polsem la icona ( ), en el “Professional 13” 

veuríem el següent: 

 
 

 
 

Fig. 120 Professional 13 per tots els seus indicadors 
 

 
 
Ha aparegut una llista desplegable que permet canviar, dins del nivell professional, el 

professional a estudiar. Abans, no apareixia, perquè a nivell Total o global no és possible 

aquesta funcionalitat. Ara, com estem veient tots els indicadors, però a un nivell inferior, i 

aquest nivell té diverses opcions (tots els professionals en aquest cas), apareix la llista 

desplegable. 

 

11.1.1.6. Consulta d’indicadors a nivell de professional 
 
 
L’altre punt d’integració del mòdul de sinAPsis, és dins el propi menú de consulta. 

 

Cada professional, quan entra diàriament al mòdul de consulta, disposarà d’una nova icona en el 

menú ( ) . Aquesta icona li permetrà accedir exactament a les mateixes pantalles i amb la 

mateixa funcionalitat que hem estat comentant en el mòdul de gestió, però amb una restricció: 

un professional només podrà veure els indicadors que s’han disgregat en el seu estudi a nivell 
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de professionals, i solament podrà accedir a les seves dades concretes, no a la de la resta de 

professionals.  

 

Tampoc podrà pujar nivells indefinidament dins d’un indicador. No podrà veure dades més 

globals que les seves pròpies. La resta de funcionalitat és idèntica. 
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En total tenim 330 CAPs repartits arreu de Catalunya, d’aquests aproximadament un 75% pertanyen a l’ICS (Instutut Català de la Salut). 
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