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1.

Definició del Problema

Sempre hi ha hagut gent interessada en investigar els orígens d’un cognom o les
interaccions entre diferents cognoms o famílies.

Degut a les seves investigacions els genealogistes busquen en tot tipus d’arxius, així
que acostumen a acumular un gran nombre d’informació que és fa difícil de poder
emmagatzemar i organitzar.

Entre els genealogistes sovint es creen xarxes d’ajut perquè un coneix que l’altre
està investigant cognoms que els porta a les mateixes fonts, fent que entre ells es
mantinguin informats de l’evolució de les seves investigacions.

Una altra dificultat és que cadascú té la seva forma de treballar o organitzar-se i es
complicat “protocol·litzar” les troballes dels altres.

A part la gent també té interès en buscar el seu cognom però moltes vegades no sap
com fer-ho, no troba els recursos i per les complicacions ho deixa córrer.
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2.

Objectiu del projecte

L ‘ objectiu del projecte és crear una eina per poder comunicar i permetre

la

col·laboració entre diferents persones.
Per això, crearem un espai web a Internet on qualsevol usuari registrat pot:

-

Consultar:
Qualsevol usuari pot accedir a les troballes dels altres

-

Reportar
Permetre la localització del document i la seva ubicació exacta referent
al cognom investigat.
El fet de tenir uns formularis, ens permet estandaritzar i processar les
dades d’ una forma homogènia.

-

Avisos
Rebre una notificació al correu, quan un altre usuari introdueix una
nova troballa sobre el cognom buscat.

Per exemple ens permetrà que si el Sr. Manel està buscant el cognom
Vilaespasa a la Vall d’Aran i el Sr. Josep ha trobat un Vilaespasa casat a Sort. El
Sr. Manel serà avisat d’aquesta troballa i podrà veure la informació aportada per
el Sr. Josep.
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3.

Especificació del sistema
3.1.

Requisits del Sistema

REQUERIMENTS FUNCIONALS
•

Registre usuari:
inscriure l’ usuari a la base de dades.

•

Alta de recerca :
l’usuari dona d’alta una nova recerca, informa del cognom, el període i
la localitat.

•

Buscar:
realitza una consulta a la base de dades sobre les recerques amb les
condicions que està interessat ( localitat, cognom o període ), obtenim
un llistat amb les que compleixen el seus requisits.

•

Alta/ modificar / eliminar cognom :
permetre als usuaris donar d’alta cognoms que encara no estan donats
d’alta. En cas que hi siguin permetre modificar-los.

•

Alta / modificar / eliminar Arxius :
els usuaris poden introduir els arxius on han obtingut la informació.
Aportant nom, dades de contacte, localitat.
En cas que ja hi siguin permetre modificar-los.

•

Alta / modificar / eliminar Documents :
els usuaris poden introduir els documents, informant de l’arxiu on hi ha
la informació. En cas que ja hi siguin permetre modificar-los.

•

Alta / eliminar subscripcions :
permetre als usuaris rebre informació sobre la recerca que està
realitzant. Per això podem indicar sobre què volem rebre avisos si hi ha
novetats aportant cognom, localitat, períodes.
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•

Alta /eliminar localitats :
els usuaris poden donar d’alta la localitat si no existeixen.

•

Alta /eliminar / modificar país :
poder donar d’alta els països.

•

Importar dades :
permetre els usuaris a partir d’un fitxer introduir recerques
simultàniament.

REQUERIMENTS NO FUNCIONALS
•

Usabiliat:
Ha de ser intuïtiu i fàcil d’ usar per l’ usuari.

•

Servei web :
permetre accés a l’aplicació a través d’un navegador.

•

Accés autoritzats:
l’aplicació només es accessible per usuaris que prèviament s’han
inscrit.

•

Per emmagatzemar la informació, s’ha d’utilitzar una Base de dades.

•

Errors:
En cas d’errors dels usuaris s’han de mostrar a l’usuari.

En cas

d’errors del sistema a més a més també s’han de registrar en un fitxer.
•

Diferents idiomes:
Si el sistema esta traduït a l’idioma del navegador, s’actualitza la web
amb les paraules de l’idioma seleccionat.
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3.2.

Model Conceptual

A continuació explicarem el motiu del model conceptual.

- Recerca :
És l’ objecte d’ investigació de l’usuari, indica la localitat on centra els
seus esforços, la línea temporal en que està interessat.
Un exemple: estem buscant el cognom Miravitlles al Baix Llobregat
durant la guerra civil espanyola (de 1 de gener de 1936 fins 31 de
desembre de 1936).

- Troballa :
El resultat de l’ investigació ens dona lloc a la troballa, obtenim
informació de la nostra cerca.
Exemple: buscant a la parròquia de Sant Boi de Llobregat hem trobat 3
partides baptismals del cognom Miravitlles en el període indicat.

- Arxiu :
Ubicació d’ un conjunt de documents.
Exemple: l’ arxiu diocesà, l’arxiu municipal o el registre civil.

- Font Documental :
Agrupació temàtica dels documents dins d’ un arxiu.
Exemple en l’ arxiu diocesà de Barcelona tenen separats els documents
segons siguin llibres sobre la gestió de l’ església (llibres de comptabilitat
) , dels documents dels fets religiosos ( llibres de baptisme, defuncions,
matrimonis )

Degut a que generalment,

les referències sempre es troben en els

mateixos llocs, s’ha agrupat en diferents categories:
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•

Arxius familiars i particulars :
Normalment constitueixen ja un arxiu en si mateix, el contingut
varia des de cartes personals fins a documents legals ( títols
de propietat, llibretes familiars , etc )

•

Registre Civil :
Registres locals on guarden les dades sobre la vida d’una
persona (naixement, defuncions, matrimoni, divorci ). Les
dades es remunten fins al segle XVIII, a partir de la revolució
francesa que és quan es comencen a crear.

•

Arxius Eclesiàstics:
Sovint és on trobem més informació, al visitar la parròquia
corresponent al domicili de la persona a investigar. Ja que les
parròquies es obligatori portar al dia aquests llibres a partir del
segle XVI.
Els llibres són sobre el baptisme, defuncions, matrimonis, així
com també llibres sobre la gestió de l’ església ( llibre de
comptabilitat, ...)

•

Arxius Notarials:
Font també important de dades, ja que guarden documentació
sobre

la

vida

dels

particulars

(

testaments,

acords

prematrimonials, transaccions comercials, ...)

- Document:
Escrit on apareix la informació buscada.
Exemple: la partida de naixement, el certificat de defunció, un document
notarial com una compravenda de terrenys.

- Fitxa:
Formulari on registrem la informació i ens permet localitzar-la
exactament.

Per facilitar introduir les referències a les troballes, com anteriorment
hem indicat acostumen a trobar sempre el mateix perfil de dades, fixant
un patró per afegir les dades agrupant-ho segons els mateixos criteris
12

que les fonts documentals (Certificat de defunció, Acta Notarial , partida
de baptisme)

- Entitat Geogràfica:
Organització administrativa d’ uns ens.

Exemple : entitats polítiques seria Espanya s’organitza en Comunitats
Autònomes, Províncies i Ajuntaments, entitats religioses com l’ església
que s’organitza en diòcesis i esglésies.

L’ associació altres_relacions, és degut a que sovint la informació que
busquem pertany a l’església, que com hem dit anteriorment sovint tenen
més informació que en els arxius estatals. Així hem de poder indicar que
si trobem informació a la parròquia també ho fem a la ciutat, és el
mateix.

- Lloc:
Unitat dins de l’ entitat geogràfica per exemple ajuntament de Manresa,
bisbat d’ Urgell o comarca de l’Anoia.

Els llocs els associem a si mateixos, es que hi ha poblacions que al llarg
del temps tenen diferent noms, bé perquè ha variat el seu nom o bé
perquè la gent li diu amb un altre nom diferent a l’oficial que li pertany.
Així hem de poder indicar que les diferents ciutats, en veritat, és una
mateixa.

- Subscripció :
Criteris que fixem per rebre notificacions d’ altres recerques o troballes.
Exemple: vull estar avisat sobre noves troballes del cognom Villamitjes a
Lleida.
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CLAUS:
A continuació indiquem quines són els identificadors de cada entitat del mapa
conceptual.

Entitat

Identificador Entitat

Usuari

Nom + Clau

Període

DataInici

Cognom

Nom

Lloc

IdentificadorLloc

Entitat_Geografica

IdentificadorEntitatGeografica

Nivell

IdentificadorEntitatGeografica

Arxiu

Nom

FontDocumental

Nom

Documents

IdentificadorDocument

Recerca

Usuari + Període + Cognom + Lloc

Fitxa

Troballa + Document + identificadorFitxa

Subscripció

identificadorSubscripcio

Paraula

paraula

Idioma

idioma

Definició

definició

Formulari

pantalla
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Restriccions Textuals:
1. Un cognom no pot ser una derivació d’ ell mateix

2. Un lloc no pot ser sinònim d’ ell mateix
3. Un lloc no pot ser EnsSup (pot pertànyer) a ell mateix
4. Un lloc no pot “estar_relacionat” amb ell mateix

5. Una EntitatGeografica no pot ser NivSup (Pertany a ) d’ ell mateix
6. Una EntitatGeografica no pot tenir “altres_relacions” amb ella mateixa
7. La profunditat de l’ associació “depèn de”, coincideix amb el nombre de
nivells de “pertany a”
8. L’ Entitat_Geografica de l’ EnsSup d’ un Lloc, ha de correspondre amb el
mateix Entitat_Geografica que el NivSup que té Entitat_Geografica d’
aquest lloc.
9. un Nivell no pot ser nivell_semblant ( “altres_associacions” ) amb ell
mateix.

10. DataFinal és posterior a dataInici
11. Una Subscripció nomes pot tenir un ElementDeSubscripció de cada
tipus.
12. No hi pot haver dos subscripcions amb el mateix usuari i els mateixos
elementsdeSubscripció
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Regles de derivació:
13. /NumeroRecerques: nombre de recerques que té un usuari
14. /NumerodeTroballes: nombre de troballes que té un usuari
15. /DataUltimaAportacio: Data de la última aportació de l’ usuari
16. /Tipus: Els llibres només poden ser dels diferents discriminadors de les
fitxes.
17. /mode: discriminador dels diferents mètodes de subscripcions (tipus de
RECERQUES)
18. /Te associades:

una subscripció té associades, recerques d’ altres

usuaris amb els mateixos elements, que els que formen la subscripció.
19. /DataNotificacions: data en què una subscripció s’informa a l’ usuari
20. /NumeroNotificacions: nombre de vegades que l’ usuari rep una
notificació
21. /NumeroFtixes: nombre de fitxes que té una troballa
22. DataAportortacio: ha de ser posterior a la data D’ alta
23. /IdentificadorNivell:
a. Si l’ Entitat_Geografica no te NivSup es 0
b. Sinó és el NivSup +1
24. /EntitatGeograficaArrel:
a. Es l’IdentificadorEntitatGeografica de Nivell 0 de la jerarquia en
que pertany aquesta Entitat_Geogràfica
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3.2.

Model de Casos d’ ús

login

alta usuari

confirmació

busqueda
Alta cognom

Gestió Cognom

modificar cognom

cognoms sinònims

cerca

Recerca

usuari

troballa

alta fitxa

modificar fitxa
fitxa

veure fitxa

alta arxiu

modificar arixu

Gestió Documental

alta font documental

modificar font documental

alta document

modificar document
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Alta Subscripció

Gestió Subscripcions
Eliminar Subscripció

nova localitat

modificar localitat

Gestió localitat
associar localitat

modificar associació

usuari
alta nivell

modificar nivell

Estructura Politica
associar nivell

modificar associació

modificar correu

Gestió usuari

modificar clau

baixa sistema
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1 Login
Autor

Usuari

Descripció

L’ usuari vol entrar al nostre web

Precondició

Existeix l’usuari en la nostra base de dades

Escenari Principal

1. l’usuari accedeix al nostre web desde el
navegador
2. l’usuari indica el seu nom d’accés
3. l’usuari indica la seva clau de pas
4. el sistema valida les dades
5. l’usuari accedeix al cita

PostCondició
Excepció

4.1 l’ usuari no indica el nom d’usuari
4.2 l’ usuari no indica la clau de pas
4.3 no hi ha cap usuari amb el nom i la clau indicada
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2 alta usuari
Autor

usuari

Descripció

Un usuari vol donar-se d’alta al nostre cita

Precondició

No existeix un usuari amb aquest nom o clau de pas

Escenari Principal

1 l’ usuari introdueix el seu
identificador
2 l’usuari

introdueix

el

seu

correu electrònic
3 el sistema valida les dades
4 el sistema dona d’alta l’usuari
5 el sistema envia un correu per
demanar-li la confirmació per
l’alta amb una clau provisional
PostCondició

L’usuari ha quedat enregistrat a la base de dades
provisionalment

Excepció

3.1 l’ usuari no indica el nom d’usuari
3.2 el correu electrònic no té el format correcte
5.1 el sistema no pot enviar el mail de confirmació,
es dona de baixa l’ usuari
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3 confirmar
Autor

L’usuari

Descripció

L’ usuari vol donar el seu consentiment per donar-se
d’alta

Precondició
Escenari Principal

L’ usuari esta donat d’alta i encara no està confirmat
1. l’usuari introdueix el seu nom d’usuari
2. l’usuari introdueix la clau que se li ha enviat
3. l’usuari introdueix la clau que vol que sigui a
partir d’ara
4. el sistema valida les dades
5. el sistema dona d’alta l’usuari definitivament

PostCondició

L’usuari està donat d’alta definitivament

Excepció

4.2 la clau no es la que li hem enviat
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4 busqueda
Autor

usuari

Descripció

Obtenim el conjunt de recerques, que compleixen les
condicions indicades per l’usuari.

Precondició
Escenari
Principal

1. L’ usuari indica les condicions segons la data, la
localitat, el cognom o el tipus de recerca
2. El sistema li mostra els resultats que coincideixen
3. Accions realitzar:
- si es una cerca i es el propietari :
indica que vol afegir informació , anar al cas d’s
nova troballa
- es una cerca d’ una altre usuari:
Permetre agafar-la
- es una troballa:
Mostra les fitxes de la troballa :
Per cada fitxa la pots veure detalladament.
En el cas de ser-ne el propietari la pot
modificar.

PostCondició
Excepció
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5 Gestió cognom
5.1 Alta cognom

Autor

usuari

Descripció

Donar d’alta un cognom

Precondició

El cognom no està donat d’alta en la web

Escenari

1. L’ usuari introdueix el cognom

Principal

2. l’usuari pot descriure el cognom aportant més
informació
3. el sistema enregistra el cognom

PostCondició

El cognom es donat d’alta en la base de dades

Excepció

3.1 el cognom ja està donat d'alta
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5.2 Modificar cognom

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol variar la descripció del cognom

Precondició

El cognom està donat d’alta a la base de dades

Escenari
Principal

1

l’ usuari selecciona el cognom a modificar
el sistema obté la informació disponible sobre el
cognom

l’usuari tria l’acció a realitzar
- modificar les dades


l’usuari modifica les dades



el sistema comprova que les dades siguin
correctes



el sistema enregistra els canvis a la base de
dades

-

eliminar el cognom
a) el sistema demana la confirmació a l’usuari
b) el sistema elimina el cognom indicat, també les
relacions amb altres cognoms

PostCondició

El cognom ja s’ha actualitzat

Excepció
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5.3 Cognoms sinònims

Autor

usuari

Descripció

Es vol indicar els cognoms que tenen una arrel comú amb
un cognom determinat

Precondició

Els cognom està donat d’alta a la base de dades

Escenari

1 l’ usuari selecciona un cognom

Principal

2 el sistema obté els cognoms que tenen semblances
amb el cognom indicat
3 l’ usuari selecciona els cognoms que sap que són
semblants
i.

4 el sistema enregistra els cognoms

PostCondició

Els cognoms indicats queden associats

Excepció

4.1 els cognoms no estan relacionats entre ells
4.2 el cognom no pot estar relacionat amb ell mateix.
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6 Nova cerca
Autor

usuari

Descripció

L’usuari esta buscant informació sobre un cognom

Precondició

L’usuari no ha donat d’alta una cerca igual

Escenari

1. l’usuari indica el cognom que esta buscant

Principal

2. l’usuari indica el període en el qual esta interessat
3. l’usuari indica l’àmbit territorial on el busca
4. el sistema valida les dades
5 el sistema enregistra les dades
El sistema sempre genera la cerca més ampla possible,
així si ja hi havia una cerca anterior donada d’alta i
juntament amb aquest amplia el rang, modifica l’anterior
per que sigui de tot el rang possible.

PostCondició

La cerca es donada d’alta a la base de dades

Excepció

4.1 l’usuari no ha indicat el cognom
4.2 les dates no tenen el format correcte dd/mm/aaa
4.3 el període no es correcte (di < df)
4.4 el usuari no indica la localitat
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7 Nova troballa
Autor

usuari

Descripció

L’usuari vol compartir la informació sobre una cerca

Precondició

L’usuari no ha donat d’alta una troballa igual

Escenari

1. l’usuari indica el cognom que vol informar

Principal

2. l’usuari indica el període
3. l’usuari indica l’àmbit territorial on l’ha trobat.
4. el sistema busca si ja tens recerques semblants.
a. Ja existeix una cerca
Transforma la cerca en troballa i
demana

informació

per

la

d’aquesta nova troballa
b. Ja existeix una troballa
D’ona d’alta una nova fitxa
5. el sistema valida les dades
6. el sistema enregistra la troballa

PostCondició

La troballa s’ha donat d’alta

Excepció

5.1 l’usuari no ha indicat el cognom
5.2 les dates no tenen el format correcte dd/mm/aaaa
5.3 el període no es correcte (di < df)
5.4 l’ usuari no indica la localitat

28

fitxa

8 Alta Fitxa
Autor

usuari

Descripció

L’usuari vol introduir la informació que ha trobat sobre un
cognom

Precondició

Existeix una troballa

Escenari

1. l’usuari indica el cognom que vol informar

Principal

2. l’usuari indica el període en el qual ha trobat
informació
3. l’usuari indica l’àmbit territorial on la trobat.
4. l’ usuari indica l’arxiu

a. la font
b. el document
c. el sistema mostra els camps a omplir segons el
tipus de document.
5. L’ usuari indica el document
6. L’ usuari omple els camps segons el document
7. El sistema valida les dades
8. El sistema enregistra una nova fitxa en la recerca
indicada

PostCondició

La troballa té enregistrada una fitxa més

Excepció
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9 Modificar fitxa
Autor

usuari

Descripció

L’usuari vol modificar la informació que ha donat d’ una
fitxa

Precondició

Existeix la fitxa

Escenari

1. l’usuari indica la fitxa a modificar

Principal

2. el sistema li mostra la informació de la fitxa
3. l’ usuari tria l’acció a fer

a) eliminar fitxa
- el sistema demana la confirmació
- el sistema elimina la fitxa
b) Modificar fitxa
- Modifica els camps de la fitxa

PostCondició

La troballa te enregistrada una fitxa més

Excepció

10 Fitxa
Autor

usuari

Descripció

L’usuari vol veure el detall de la fitxa

Precondició

Existeix la fitxa

Escenari

1. l’usuari indica la fitxa

Principal

2. el sistema mostra la informació de la fitxa
3. l’usuari pot seleccionar imprimir la fitxa, aleshores
genera un pdf amb la informació existent

PostCondició
Excepció
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11 Gestió arxiu
11.1

Alta arxiu

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol introduir un nou arxiu

Precondició

L’arxiu no està donat d’alta

Escenari
Principal

1 l’ usuari introdueix les dades de l’arxiu
-

nom

-

descripció

-

adreça

-

telèfon

-

direcció web

-

horari

-

encarregat

-

població de l’arxiu

2 el sistema valida les dades
3 el sistema enregistra el nou arxiu

PostCondició

L’arxiu queda registrat a la base de dades

Excepció

2.1 l’usuari no ha indicat el nom
2.2 el correu electrònic no té el format correcte
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11.2

Modificar arxiu

Autor

usuari

Descripció

Es vol modificar les dades d’un arxiu

Precondició

L’arxiu està donat d’alta

Escenari

1 l’ usuari selecciona l’arxiu

Principal

2 el sistema obté les dades de l’arxiu
l’usuari tria l’acció a fer
a) modificar
-

l’usuari modifica les dades

-

el sistema valida que les dades

-

el sistema enregistra els canvis

b) eliminar
-

el sistema demana confirmació a l’usuari

-

El sistema dona de baixa l’arxiu
Les fonts documentals que pertany a l’arxiu són
eliminats
Els documents pertanyents a les fonts són
eliminats

PostCondició

l’arxiu queda actualitzat

Excepció
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12 Gestió font documental
12.1

Alta font documental

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol introduir una nova font

Precondició

La font documental no està donada d’alta

Escenari

1. l’usuari selecciona l’arxiu d’on pertany la font

Principal

2. l’usuari introdueix les dades
-

nom

-

descripció

-

el període que avarca la font

-

descripció de la font documental

3. el sistema valida les dades
4. el sistema enregistra la font documental

PostCondició
Excepció

La font documental queda registrada a la base de dades
3.1 l’usuari no ha indicat el nom de la font documental
3.2 el període no es adequat
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12.2

Modificar font documental

Autor

usuari

Descripció

Es vol modificar les dades d’una nova font

Precondició

La font documental està donat d’alta

Escenari

1 l’ usuari selecciona la font

Principal

2 el sistema obté les dades de la font
l’usuari tria l’acció a fer
c) modificar
-

descripció

-

el període que avarca la font

-

descripció de la font documental

-

el sintema valida les dades

-

la font queda actualitzada

d) eliminar
-

El sistema demana confirmació a l’usuari

-

El sistema dona de baixa la font
La font documental queda eliminada
Els documents associats a la font queden
eliminats

3 l’usuari confirma l’ operació
4 el sistema valida les dades
5 el sistema modifica la font

PostCondició

La font està actualitzada

Excepció
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13 Gestió document
13.1

Alta document

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol introduir un nou document

Precondició

El document no està donat d’alta

Escenari

1. l’usuari selecciona l’arxiu d’on pertany el document

Principal

2. l’ usuari selecciona la font documental d’on pertany el
document
a. l’usuari introdueix les dades
-

el títol

-

el període

-

el numero de pàgines

-

descripció

-

el tipus de document

-

el subtipus

-

la localitat on pertany el document

b. el sistema valida les dades
c. el sistema enregistra el document

PostCondició

La document queda registrat a la base de dades

Excepció

2.1 L’usuari no ha indicat l’arxiu
2.2 l’usuari no ha indicat la font
2.3 l’usuari no ha indicat el títol
2.4. el període no es correcte
2.5 no ha indicat el tipus de document
2.6 no ha indicat el subtipus de document
2.7 no ha indicat la localitat
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13.2

Modificar document

Autor

usuari

Descripció

Es vol modificar les dades d’un nou document

Precondició

El document està donat d’alta en aquesta font

Escenari

1

l’ usuari selecciona la font

Principal

2 el sistema obté les dades
3 l’ usuari tria acció a fer
a)

modificar:
- el període
- el numero de pàgines
- descripció
- la localitat on pertany el document
•

el sistema valida les dades

•

el sistema enregistra les modificacions

b) eliminar document

PostCondició

•

el sistema demana la confirmació

•

el sistema elimina el document

El document està actualitzat

Excepció
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14 Gestió importació
Autor

Usuari

Descripció

L’ usuari vol introduir de cop moltes dades a partir
d’un fitxer

Precondició
Escenari Principal

El fitxer té el format que l’aplicació li ha donat
1 l’usuari selecciona el fitxer a pujar
2 l’usuari

indica

el

fitxer

de

quin

tipus

d’informació vol que actualitzi:
a) Cognoms
b) Recerques
c) Localitats
d) Estructures polítiques

3 El sistema valida el fitxer
4 El sistema dóna d’alta segons el tipus de
fitxer les dades a la base de dades
PostCondició

Les dades contingudes al fitxer estan a la nostra
base de dades

Excepció
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15 Gestió subscripcions
15.1 Alta subscripció
Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol rebre noticies sobre

cognoms, per això

notifica els criteris amb que vol rebre les noticies.
Precondició

L’usuari no ha donat una subscripció de les mateixes
característiques.

Escenari
Principal

17. l’usuari selecciona els criteris de la seva subscripció:
o

la localitat

o

el període

o

el cognom

o

el mode de subscripció
(recerca, troballa, ambdós)

17. el sistema valida les dades
17. el sistema enregistra la subscripció, segons les
combinacions triades

PostCondició

La subscripció queda registrada

Excepció

2.1 l’ usuari no ha indicat la localitat
2.2 el període no es correcte
2.3 l’ usuari no ha indicat el cognom
2.4. l’usuari no ha indicat el mode de subscripció
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15.2 Subscripcions

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol veure les subscripcions on s’ha registrat

Precondició

Les subscripcions estan registrades a la base de dades

Escenari

1 el sistema mostra totes les subscripcions a les

Principal

quals està subscrit
2 l’usuari tria l’acció a fer
3 l’usuari selecciona la subscripció a eliminar
- el sistema demana la confirmació
- el sistema elimina la subscripció

PostCondició

La subscripció s’ha donat de baixa a la base de dades

Excepció

16 Gestió localitat
16.1 Alta localitat

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol donar d’alta una nova localitat.

Precondició

No existeix la localitat

Escenari
Principal

1 l’ usuari introdueix les dades de la localitat
•

nom de la nova localitat

•

descripció

•

altitud

•

latitud

•

localitat a la qual pertany

2 el sistema valida les dades
3 el sistema enregistra la localitat

PostCondició

Localitat registrada

Excepció
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16.2 Modificar localitat

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol modificar una nova localitat.

Precondició

La localitat esta registrada a la base de dades

Escenari

1 l’ usuari selecciona la localitat a modificar

Principal

2 l’usuari modifica les dades

1

el nom

2

descripció

3

altitud

4

latitud

5

localitat a la qual pertany

3 el sistema valida les dades
4 el sistema enregistra els canvis

PostCondició

La localitat es actualitzada

Excepció
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16.3 eliminar localitat

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol eliminar una nova localitat.

Precondició

La localitat esta registrada a la base de dades

Escenari

1 l’ usuari selecciona la localitat

Principal

2 el sistema valida les dades
3 el sistema elimina la localitat

PostCondició

La localitat es eliminada
Les localitats que en depenen, ara passen a ser-ho amb
el lloc en que depèn la localitat eliminada

Excepció

16.4 Associar localitat

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol associar les 2 localitats.

Precondició

Les localitats no estan relacionades entre si

Escenari

1 l’ usuari selecciona la localitat

Principal

2 l’ usuari selecciona l’altre localitat
3 el sistema enregistra l’associació

PostCondició

Les dos localitats estan relacionades

Excepció
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16.5 Modificar associar localitat

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol modificar dues localitats associades.

Precondició

Les 2 localitats estan associades

Escenari

1 l’ usuari selecciona la localitat

Principal

2 el sistema li mostra les localitats associades
3 l’usuari selecciona la localitat
4 modificar :
l’usuari modifica els motius

5 eliminar:
l’ usuari confirmar l’operació
L’associació es eliminada

PostCondició

4.1 l’associació passa a estar enregistrada
5.1 elimina l’associació

Excepció
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17. Gestió estructura política
17.1

Alta estructura política

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol donar d’alta un nou país amb la seva
estructura política d’un país

Precondició

El país no te donat d’alta cap estructura política

Escenari

1. L’ usuari indica el nou país

Principal

2. L’ usuari va afegint l’ estructura administrativa
3. El sistema valida les dades
4. El sistema ho enregistra

PostCondició

La estructura política ha estat donada d’alta.
Es dona d’alta una nova localitat amb el nom del país.

Excepció
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17.2

Modificar estructura política

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari modificar l’estructura administrativa d’un país

Precondició

Existeix el país i hi ha donada d’alta una estructura per
aquest país

Escenari

1. L’ usuari indica el país, del qual vol modificar

Principal

2. L’estructura
3. El sistema li mostra els nivells que t e el país
4. L’usuari indica sobre quin nivell s’executarà l’acció
Tria l’acció a fer:
a) afegir nivell
1. mostrem els camps per donar d’alta el nou
nivell camps (nom, descripció principal)
2. l’usuari omple els camps
3. l’usuari

dona

d’alta

les

noves

localitats

associades a aquest nivell
4. Si l’anterior nivell inferior tenia localitats, ara
l’usuari ha d’indicar aquestes localitats quines
depenen amb les noves localitats que has donat
d’alta
b) eliminar nivell
- el sistema demana la confirmació
- el sistema elimina el nivell
c) modificar nivell
- mostrem els detalls actuals del nivell
- l’usuari modifica els camps (nom, descripció
principal)

5 El sistema enregistra els canvis

PostCondició

La estructura política ha quedat actualitzada

Excepció
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17.3

Associar estructura política

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol indicar que dos estructures són similars

Precondició

Existeixen les dues estructures a la base de dades

Escenari
Principal

1. L’ usuari selecciona les dues estructures que vol que
siguin similars

2. L’ usuari selecciona les dues estructures que vol que
siguin similars

3. L’usuari indica el motiu pel qual vol associar els dos
nivells

4. El sistema valida les dades
5. El sistema dona d’alta l’associació
PostCondició

L’associació està donada d’alta a la base de dades

Excepció
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17.4

Modificar associar estructura política

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari modificar l’associació entre dos nivells

Precondició

Els dos nivells existeixen i estan associats entre ells

Escenari

1. L’ usuari indica el nivell a modificar

Principal

2. El sistema li mostra els nivells associats
3. L’ usuari tria la relació a modificar
4. Indica l’acció a fer
a) Modificar motiu
• mostrem els camps perquè el pugui
modificar (nom, descripció principal)

• l’usuari omple els camps
b) eliminar associació
• el sistema demana la confirmació
• el sistema elimina l’associació
PostCondició

La estructura política ha quedat actualitzada

Excepció
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18 Gestió dades personals
18.1

Canviar correu

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol modificar el correu electrònic

Precondició

El correu electrònic pertany a l’usuari

Escenari

1. L’ usuari escriu l’actual correu

Principal

2. L’ usuari escriu el nou correu
3. Per assegurar-nos, li demanem que torni a escriure
el nou correu
4. El sistema valida les dades
5. El sistema enregistra el nou correu

PostCondició

El nou correu esta donat d’alta a la base de dades

Excepció

18.2

Canviar clau

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol modificar la clau d’accés

Precondició

la clau d’accés pertany a l’usuari

Escenari

1. L’ usuari escriu l’actual la clau d’accés

Principal

2. L’ usuari escriu la nova la clau d’accés
3. Per assegurar-nos, li demanem que torni a escriure
la nova la clau d’accés
4. El sistema valida les dades
5. El sistema enregistra la clau d’accés

PostCondició

la clau d’accés està donat d’alta a la base de dades

Excepció
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18.3

Donar-se de baixa

Autor

usuari

Descripció

L’ usuari vol donar de baixa del sistema

Precondició

L’ usuari està registrat a la base de dades

Escenari

1 l’usuari indica que es vol donar de baixa

Principal

2

el sistema demana la confirmació

3 el sistema dona de baixa l’usuari

PostCondició

L’usuari s’ha donat de baixa a la base de dades
S’ elimina totes les subscripcions de l’usuari

Excepció
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4. Disseny del sistema
4.1.

Arquitectura 3 capes

La programació en 3 capes consisteix en separar un projecte en Capa de
Presentació, Capa de Negoci i Capa de Dades.

1. Capa de Presentació: Es la part de l’usuari, on es mostren les pantalles
amb que interacciona l’ usuari: recollint dades, comunicant la informació.
Aquest capa es comunica amb la capa de negoci intercanvien les dades
necessàries.
2. Capa de negoci: Es reben les peticions de l’usuari i s’envien respostes
del procés que s’ executa.
3. Capa de dades: Accedeix a les dades i es guarden.
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En el nostre cas al ser un servei web més aviat es una arquitectura física en 2
capes,
CLIENT / SERVIDOR. Ja que tenim dos categories ben diferents :
Una navegador web que sol·licita informació generant unes peticions i un altre
ordenador que rep les peticions (servidor) que conté els arxius dinàmics i els
processa.

Tot i que la capa de presentació està partida entre el navegador del client, i les
pantalles que es generen en el servidor al processar el codi de les pàgines
dinàmiques.
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4.2.

Interfície d’usuari

En aquest apartat mostrem la interfície d’usuari,

mostrant les diferents

pantalles que anem mostrant, fins a finalitzar una operació.
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INICI

Pantalla inicial, des d’on podem accedir a totes les opcions disponibles.
A l’ esquerra hi ha el menú principal, i en el centre tres imatges amb accés
directe a les funcions més habituals.

Busqueda

Nova Cerca

52

Nova Troballa

BUSQUEDA

Pantalla permet mostrar les recerques que hi ha en el sistema que complexen
les característiques que nosaltres indiquem.

53

Hem trobat informació sobre una cerca, i ara anem a introduir les referències
que ho confirmen.

54

Omplim les dades sobre l’arxiu on ho hem trobat

Guardar

Cancel·lar

Si en el llistat que hem obtingut, seleccionem una troballa, n’ obtenim totes les
seves fitxes

55

Seleccionant la fitxa, es mostra tota la seva informació.

Guardar

Eliminar

Tancar

En el cas de seleccionar el botó imprimir, és genera un fitxer en format PDF.
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ALTA COGNOM

Finestra que permet introduir nous cognoms en el sistema.

Introduir el nom

Un cop introduït el nom, es mostren els controls per poder confirmar la
operació.

Guardar

Eliminar

57

MODIFICAR COGNOM

Pantalla que ens permet modificar la descripció del cognom, o bé eliminar-lo
del sistema.

Seleccionem cognom

Guardar

Cancel·lar

58

Eliminar

DERIVACIONS

Pantalla que ens permet indicar la correspondència entre diferents cognoms.

Seleccionem
cognom

Guardar

Cancel·lar

59

NOU ARXIU

Pantalla que permet introduir un nou arxiu en el sistema.

Guardar

Cancel·lar

60

MODIFICAR ARXIU

Pantalla que ens permet modificar les característiques d’ un arxiu que tenim en
el sistema.

Per facilitar trobar l’ arxiu, facilitem poder indicar de quina regió volem els
arxius. Així no els mostrem tots, sinó només una reduïda representació.

Seleccionem
localitat

Al prémer obtenim arxius de la localitat indicada

61

Un cop seleccionat l’ arxiu, en mostrem el seu detall.

Guardar

Cancel·lar

Modificar Arxiu

62

Eliminar

NOVA FONT DOCUMENTAL

Pantalla que ens permet introduir l’ organització interna de cada arxiu.

Busquem
arxius
localitat

Guardar

Cancel·lar

63

MODIFICAR FONT DOCUMENTAL

Pantalla que ens permet modificar les característiques de la font indicada.

Busquem arxius localitat

Seleccionem font
documental

Un cop seleccionada, mostrem el seu detall.

Modificar

Cancel·lar

64

Eliminar

NOU DOCUMENT

Pantalla que permet introduir un nou document al sistema.

Seleccionar arxiu
Selecció font documental

Acceptar

Cancel·lar

65

MODIFICAR DOCUMENT

Pantalla que permet modificar, les característiques d’ un document.
Per facilitar la búsqueda de l’arxiu on es troba el document, només mostrem
els arxius d’una localitat determinada.

Busquem Arxius de la localitat
Indiquem Arxiu, Font
Documental i document

Modificar

Cancel·lar

66

Eliminar

ALTA SUBSCRIPCIONS

Pantalla que permet introduir una alerta. Així rebrem un avís quan un altre
usuari aporti dades i aquestes coincideixin amb les nostres preferències.

Acceptar

Cancel·lar

67

LLISTA DE SUBSCRIPCIONS

Aquesta pantalla mostra tots les alertes que tenim activades.
Podem eliminar les que ja no estem interessats.

Eliminar
ALTA LOCALITAT

Pantalla permet introduir una nova localitat.

Acceptar

Cancel·lar

68

MODIFICAR LOCALITAT

Aquesta pantalla permet modificar les dades de la localitat.

Un cop indicada la
localitat, prement el botó

Obtenim el detall de la localitat seleccionada.

Acceptar

Cancel·lar

Eliminar
69

ASSOCIAR LOCALITAT

Pantalla que ens permet indicar la relació entre dues localitats.

Seleccionem les
dues localitats

Un cop seleccionada la localitat,
mostrem els controls que permeten
confirmar l’ operació

Acceptar

Cancel·lar

70

MODIFICAR ASSOCIAR LOCALITATS

Pantalla permet modificar les associacions, entre localitats.

Indiquem localitat

Al indicar la localitat
relacionada

71

En la pantalla és mostra el detall, i els controls per confirmar l’ operació.

Modificar

Cancel·lar

Eliminar

Modificar Relació localitats

72

ALTA ESTRUCTURA POLITICA

Pantalla ens permet introduir un nou país, indicant la seva estructura
administrativa.

Al prémer el botó, permetem afegir més nivells.

Afegir

Acceptar

Cancel·lar

73

MODIFICAR ESTRUCTURA POLÍTICA

Pantalla permet modificar l’ estructura que tenim d’ un país.

Un cop seleccionat el país, mostrem
la seva estructura.

74

Un cop indicat el nivell, mostrem els controls per indicar la operació a realitzar.

En el cas de seleccionar modificar, mostrem els detalls que tenim del nivell
seleccionat.

Modificar
Estructura
Política

Modificar

Cancel·lar

75

NOU NIVELL

En el cas de voler introduir un nou nivell, mostrem els controls per indicar les
dades necessàries.

Modificar
Estructura
Política

Acceptar

Cancel·lar

76

ASSOCIAR ESTRUCTURES

Pantalla que permet relacionar, nivells de diferents països.

Seleccionar país

Un cop indicat el nivell, permetem seleccionar l’ altre nivell.

77

Igual que en el pas anterior, hem d’ indicar un nivell.
Aleshores mostrem els controls per indicar les dades i confirmar l’ operació.

Associar
Estructures

Acceptar

Cancel·lar

78

MODIFICAR ASSOCIACIÓ ESTRUCTURES

Pantalla que ens permet modificar, les relacions entre nivells.

Seleccionar país

Indiquem nivell, n’ obtenim els nivells associats

79

Un cop seleccionat el nivell
Obtenim les característiques de la relació, com els controls per modificar la
relació o donar-la de baixa.

Modificar

Cancel·lar

Eliminar

Modificar Associació Estructures
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4.3.

Domini: Patró Observador

EL PATRÓ OBSERVADOR
El patró observador és un patró de disseny, també conegut com a
Publica/Subscriu.
Aquest Patró és útil quan tenim relacions de un a molts que requereixen que un
objecte en notifiqui als altres canvis en el seu estat.
Els usos típics del patró observador:
•

Escolta d'un esdeveniment extern (com ara una acció d'usuari).

•

Escolta de canvis en el valor d'una propietat d'objecte.

La idea bàsica del patró consisteix en dos objectes el Subjecte i l’ Observador.
El subjecte es l’objecte que pateix els canvis i l’observador rep les notificacions
dels canvis.
Això obliga als observadors a implantar uns mètodes determinats per poder ser
notificats pel subjecte dels canvis.
Com podem observar en el diagrama de seqüència següent.
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En el nostre cas la nostra plataforma permet rebre un avís, quant altres usuaris
introdueixen una nova informació i el nostre usuari vol estar informat.
Això ens planteja el problema de saber quant s’ha introduït una nova informació
i per tant contínuament hauríem d’estar comprovant-ho per enviar la notificació.
Amb el patró observador ens permet capgirar la situació: en el moment que s’
introdueix la informació, comprovem a quins usuaris els interessa aquesta
informació i els enviem una notificació.

Així en el nostre cas, aplicant el patró observador el Subjecte serien les
recerques

i l’observador les Subscripcions a les que ens hem acollit. Al

introduir una nova recerca notifiquem a les subscripcions que en els seus
paràmetres coincideixen amb la nova recerca i enviem un mail per avisar als
usuaris de les noves informacions.
Observador

Subjecte

+Update()

+Notificar()

Subscipcio
+Update(Recerca)()

Recerca
*

*

+Notificar()
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4.3.

Diagrama de Seqüència

A continuació mostrem els diagrames de seqüència dels casos d’ús

Capa Presentació

Capa Domini
Usuaris

ServeisWeb

Cognoms

Funcions
Correu

frm
Llocs

Estructua
Politica

Recerques

Arxius

Subscripcions
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1.

Login Alta

En el diagrama següent mostrem el procés que se segueix desde que l’ usuari indica que és vol donar d’alta, introdueix les dades
necessàries, el nom d’ usuari i el correu electrònic. Un cop l’ usuari registra el nou usuari li envia un correu electrònic.

teclat

frmLogin

frmAltausuari

frmInici

ServeisWeb

cdUsuaris

FuncionsCorreu

btn_Ok
Valida('login')

select_usuari_nom(idus)

activarsessio()

link_alta

btn_alta
valida('altaUsuari')

select_usuari_nom(idus)

nouusuari(idnom,idcorreu)
insert_usuari(idnom,idcorreu,0,0,0)

select_usuari_nom(idnom)

mailAlta(idus,idnom,idcorreu,idclauprov)
enviarMail(idcorreu, assumpte,missatge)

delete_usuari_nom(idnom)
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2.

Confirmació

Diagrama del cas d’ us confirmació.
Indica els procés que se segueix, desde que l ‘usuari respon al correu que ha
rebut i finalitza el tràmit de l’alta, indicant la clau d’accés definitiva.

frmConfirmació

: actor

frmLogin

ServeisWeb

cdUsuaris

select_usuari_id(idus)
si ja s'ha confirmat

btn_alta
Valida('Confirmacio')
confirmarUsuari(idus, idnom, idclau, idNovaClau)
select_usuari_id(iduser)
comprovar_clau(idus, idclau)
update_clau_idusuari(idus, idNovaclau)
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3.

Busqueda

Diagrama del cas d’ ús Busqueda. Mostrem com es va generant els diferents
controls a mesura que l’ usuari introdueix les dades.

frmBusqueda

: actor

serveiWeb

selecionar cognom
cargarCognoms()

seleccionar pais

cargarPaisos()

cargarDivisioTerritorial(idpais)

seleccionat localitat

obtenirLlocsInferiors(idniv, idlloc)
obtenirAltresLocalitat(idniv,idlloc)

selecciona tipus

btn_buscar()

btn_Troballa

cargarTipusCerca()

buscar()

AconseguidaTroballa()
afegir una nova fitxa

btn_mostrarFitxes

MostrarFitxes()
obtenim la llista fitxes
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Diagrama més detallat de les funcions anteriors que ens permeten
Omplir les diferents llistes amb les dades corresponents.

frmBusqueda

serveiWeb

: llista

cargarCognoms()
cridaWebServices('cognoms')
obtenirIdioma()
obtenirTags()

crear()
* afegirOpcio(nom, nom)

finalitzarServei()

cargarPaisos()
cridaWebServices('Paisos')
obtenirIdioma()
obtenirTags()

* afegirOpcio(idlloc, idDesc)

finalitzarServei()

cargarDivisioTerritorial(idpais)

cridaWebServices('DivisioTerritorial')
ObtenirIdioma()

obtenirTags()

finalitzarServei()

obtenirLlocsInferiors(0,idpais, 'llistapaisos')

obtenirLlocsInferiors(idniv, idlloc)
cridaWebServices('llocsInferiors')

obtenirIdioma()

obtenirTags()

* afegirOpcio(idlloc, desc)

finalitzarServei()

obtenirAltresLocalitat(idniv,idlloc)
cridaWebServices(''altresLocalitats')
obtenirIdioma()
obtenirTags()

* afegirOpcio(idlloc, desc)
finalitzarServei
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: taula

: boto

Diagrama de les dues ultimes funcions.
•

CargarTipusCerca:
omple el llistat per poder triar que volem que ens mostri nomes cerques,
troballes o totes dues

•

Buscar:
mostra totes les recerques que compleixen els requisits i generem les
opcions segons els nostres perfils.

frmBusqueda

serveiWeb

: llista

: taula

cargarTipusCerca()

cridaWebServices('cargarTipusCerca')
obtenirIdioma()

obtenirTags()

buscar()

crearOpcio(tipus, tipus)

finalitzarServei()

cridaWebServices('Paisos')

obtenirIdioma()
crear(cognom,localitat, di,df,da, tipus, fitxes, ')
* crearFila

afegirBoto
finalitzarServei()
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(si es cerca Tranformar sino Veure Fitxa)

: boto

En el cas de ser una troballa, al seleccionar-la mostrem totes les fitxes associades. Per veure una en concret la seleccionem.
frmLlistaFitxes

frmFitxa

serveiWeb

: taula

: boto

: llista

llistatFitxes()
cridsWebServices('llistatFitxes')
obtenirIdioma()
obtenirTags()
crear_taula(cognom, localitat, data inici, data final, fitxa, titol, tipus doc , subtius, arxiu , data aportacio)

* crearFila()

onclic(mostrarFitxa())

afegir boto()

finalitzarServei()

veurefitxa()
cridaWebServices(fitxa)
obtenirIdioma()
obtenirTags()

crear(llistacognoms)
afegiropcio(cognom, cognom)
crear(llistalocalitat)
crear(datai)
afegir(datai)
crear(datafinal)
afegir(datafinal)
crear(llistaArxius)
crear(llistaFontDocumental)
crear(llistaTipus)
crear(llistasubtipus)

crearfitxa segons tipus doc
ets el propietari

crear(btn_modificar)
crear(btn_eliminar)
crear(btn_tancar)
crear(btn_imprimir)
onclick(generar_fitxa_pdf())

finalitzarServei()
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: text

A l’obtenir la fitxa, mostrem els controls amb les opcions disponibles modificarla, eliminar-la o voler imprimir-la.

: actor

frmBusqueda

frmLlistaFitxes

frmFitxa

serveiWeb

cdRecerca

btn_tancar
tancar()

btn_modificar
update_fitxa()

btn_eliminar

delete_fitxa()
tancar()

btn_imprimir()
generar_fitxa_pdf()
generar el pdf de la fitxa

13.2 Cerca a Troballa
Diagrama de la funció que permet transformar la cerca a la troballa, al
afegir la primera fitxa.
És fa el canvi d’ estat i generen les llistes per poder omplir les dades
de la troballa: els arxius, documents i generem la fitxa segons el tipus
de document.
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frmCercaaTroballa

: actor

frmFitxa

serveiWeb

cargarArxius()

seleccionar Arxiu

cargarFontDocumental(idArxiu)

selecionar font documental

cargarDocuments()

seleccionar document
cargarNovaFitxa(iddoc)

btn_ok
valida('cercaAtroballa')
update_cercaAtroballa()
insert_troballa()
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cdRecerca

4.

Nou Cognom

Diagrama que introdueix un nou cognom.

frmNouCognom

: actor

serveiWeb

: boto

cdCognom

crear_botonsAcceptar('RegioControls')

introduir cognom

cridaWebServices(Validacions)
ObtenirIdioma()

ObtenirTags()

crear(btn_ok)

crear(btn_cancelar)

FinalitzarServei()

btn_ok

valida(nou_Cognom)
insert_cognom(noucognom, desc)

5.

Modificar Cognom

Diagrama amb les funcions que modifiquen el cognom seleccionat.

: actor

frmModificarCognom

serveiWeb

: llista

cargarcognoms()

seleccionar cognom
obtenirDetallsCognom(idcog)
cridaWebServices(DetallCognom)
obtenirIdioma()
obtenirTags()
crear(txtDesc)
afegir(desc)
crear(btn_modificar)
crear(btn_modificar)
crear(btn_eliminar(btn_eliminar))
onclick(Eliminar_cognom)
finalitzarServei()

btn_modficar
valida(modificarCog)
update_cognom(cog, desc)

btn_eliminar
EliminarCognom()
delete_cognom(idcog)
delete_derivacions(idcog)
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: boto

: text

cdCognom

6.

Cognoms Sinònims

Diagrama per mostrar el procés per obtenir els cognoms amb similituds amb el
cognom indicat.

: actor

frmCognomSinonims

serveiWeb

: check

cargarcognoms()

seleccionar cognom
obtenirCognomSemblants(idcog)
cridaWebServices(CognomsSemblants)

obtenirIdioma()
obtenirTags()
crear(vcognom[])
es sinonim
checked(true)

crear(btn_ok)
crear(btn_cancelar)
finalitzarServei()

btn_modficar
valida(modificarCog)
obtenir_array_cognomSemblants(idcog)
obtenir_array_cognomsDeriven(idco)
si vcog seleccionat i no estan relacionats
sino

insert_derivacio(idcog, vcognom[])
delete_derivacio(idcog, vcognom[])
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: boto

cdCognom

7.

Afegir nova Troballa

Diagrama amb els passos per poder crear les llistes perquè l’usuari ompli amb
les dades.

frmNovaTroballa

: actor

frmTransformar
Atroballa

serveiWeb

cdRecerca

cargarCognom()

seleccionar cognom

selecionar pais

cargarPaisos()

btn_buscar

BuscarRecercaExistent()

btn_ok

valida(afegir_novatroballa)
obtenirDocument(iddoc)
insert_troballa(idus,iddoc, di, df, idlloc)
insert_fitxa(iduser,cog, di, df, idlloc, params[])

btn_ok

updateCercaAtroballa(iduser,idcog, di,df, idlloc)
novafitxa(idus, idcog, di, df, idlloc, parmam[] )
tancar()

frmNovaTroballa

serveiWeb

: taula

BuscarRecercaExistent()
cridaWebServices(BuscaRecercaExistent)
obtenirIdioma()

obtenirTags()
crear(btn_cancel·lar)

aconseguidaTroballa()

existeix cerca ho canvia a troballa

refrescarPantalla()
MesTroballa()

existeix troballa, obre una nova fitxa

refrescarPantalla()

crear(llistaArxius)
onfocus(cargarArxius() )
onchange(cargarFonDocumental() )
crear(llistaFontDocumental)
onchange(cargarDocuments())
crear(llistaDocuments)
onchange(cargarNovaFitxa() )
finalitzarServei()
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: llista

: boto

8.

Alta Arxiu

Diagrama de les funcions per introduir un nou arxiu.

frmAfegirArxiu

: actor

serveiWeb

cdArxiu

selecionar pais
cargarPaisos()

btn_ok
valida(afegirArxiu)

insert_arxiu()

13.2 Modificar Arxiu
Diagrama per obtenir les dades de l’arxiu seleccionat.
Per facilitar la selecció de l’arxiu, els reduïm mostrant només els de la localitat
seleccionada.
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: actor

frmmodificarArxiu

serveiWeb

: llista

selecionar pais
cargarPaisos()

buscar Arxiu
obtenirArxiusLloc()
cridaWebServices(arxiusllloc)

obtenirIdioma()

obtenirTags()

buscar(llistaArxius)
opcio(idarxiu, desc)
finalitzarServvei()

seleccionarArxiu

modificarArxiu
cridaWebServices(DetallArxu)
obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(txtdesc)
afegir(desc)
crear(llistaLocalitats)
onfocus(cargarPaisos() )
onchange(cargarDivisioTerriitorial() )
crear(txtadreça)
afegir(adreça)
crear(txtcorreul)
afegir(correu)
crear(txttelefon)
afegir(telefon)
crear(txtencarregat)
afegir(encarregat)
crear(txthorari)
afegir(horari)
crear(btnModificar)
crear(btnEliminar)
onclick(eliminarArxiu)
finalitzarServei()

btn_modificar
valida(modificarArxiu)
update_arxiu()

btn_eliminar

eliminarArxiu()
deleteArxiu()
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: text

: boto

cdArxiu

9.

Alta Font Documental

Diagrama amb les funcions per introduir una nova font documental

: actor

frmAfegirFontDocumental

serveiWeb

cdArxiu

selecionar pais
cargarPaisos()

btn_buscar
obtenirArxiusLloc()

btn_ok
valida(afegirFontDocumental)
insert_fontDocumental(idArxiu, idNomFD, di, df, desc)

13.2 Modificar Font documental
Diagrama amb les funcions per modificar la font documental indicada.

frmModificarFontDocumental

: actor

serveiWeb

selecionar pais
cargarPaisos()

btn_buscar

obtenirArxiusLloc()

selecionar arxiu
cargarFontsDocumentals(idArxiu)

seleccionaFD

modificarFontDocumental

btn_modificar
valida(ModificarFontDocumental)

insert_fontDocumental(idArxiu, idNomFD, di, df, desc)

btn_eliminar

EliminarFontDocumental()

deleteFontDocumental(idArxiu, idFD)
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cdArxiu

frmModificarFontDocumental

serveiWeb

: llista

cargarFontsDocumentals(idArxiu)
cridaWebServices(FontDocumentals)

obtenirIdioma()
obtenirTags()
buscar(llistaFD)
afegiropcio(nomFD, nomFD)
finalitzarServei()

modificarFontDocumental
cridaWebServices(DetallFontDocumental)
obtenirIdioma()
obtenirTags()

crear(txtdi)
afegir(di)
crear(txtdf)
afegir(df)
crear(txtdesc)
afegir(desc)
crear(btn_modificar)
crear(btn_cancel)
crear(btn_eliminar)
onclick(eliminarFontDocumenal())
finalitzarServei()
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: text

: boto

10. Crear Document
Diagrama de les funcions per introduir un nou document.

frmDocument

: actor

serveiWeb

cdArxiu

seleccionarPais()
cargarPaisos()

btn_buscar
obtenirArxiusLloc(idlloc)

seleccionar arxiu
cargarFontsDocumentlas(idarxiu)

seleccionarFontDocumental

seleccionarTipus()

seleccionarSubtipus

btn_ok
validar(afegirDocument)

insertar_document(idnom, di, df, npag, descDoc, tipus, subtipus, FD, idlloc)
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frmDocument

serveiWeb

: llista

cargarTipusDoc()
cridawebServices(cargartipusDoc)
obtenirIdioma()
obtenirTags()
buscar(llistaTipus)
afegir(tipusdoc, descTipus)
finalitzarServei()

cargaSubtipus(idtipus)
cridawebServices(cargarSubtipusDoc)
obtenirIdioma()

buscar(llistasubTipus)
afegiropcio(tipus, descTipus)
finalitzarServei()
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13.2 Modificar Document
Diagrama amb les funcions per modificar el document indicat.

frmModificarDocument

: actor

serveiWeb

selecionar pais
cargarPaisos()

btn_buscar

selecionar arxiu

obtenirArxiusLloc()

cargarFontsDocumentals(idArxiu)

seleccionaFD
cargarDocuments(idFont)

seleccionar document
modificarDocument(iddoc)

btn_modificar
valida(ModificarDocument)

updateDocument(iddoc, di, df, npag, desc, tipus, subtipus, fd, idlloc)

btn_eliminar
EliminarDocument()

Delete_document(iddoc, idfd, idarxiu)

101

cdArxiu

frmModificarDocument

serveiWeb

: llista

cargarFontsDocumentals(idArxiu)
cridaWebServices(FontDocumentals)

obtenirIdioma()
obtenirTags()

buscar(llistaFD)

afegirOpcio(nomFD, nomFD)

FinalitzarServei()

cargarDocuments
cridaWebServices(Documents)
obtenirIdioma()

obtenirTags()
buscar(llistaDocuments)
afegirOpcio(iddoc, nomdoc)
FinalitzarServei()

modificarDocument(iddoc)

cridaWebServices(DetallDocument)

obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(di)
afegir(di)

crear(df)
afegir(df)
crear(txtnpag)
afegir(txtnpag)

crear(txtdesc)
afegir(txtdesc)
crear(llistaTipus)
afegiropcio(idtipus, desctipus)

crear(llistasubtipus)
afegir(llistasubtipus)

crear(btn_modificar)
crear(btn_cancel)
crear(btn_eliminar)

onclick(eliminarDocument())
finalitzarServei()
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: text

: boto

11. Alta Subscripció
L’ usuari indica les característiques de perquè vol estar informat.

frmAltaSubscripcio

: actor

seleccionar cognom

serveiWeb

: llista

cargarCognom()

seleccionar opcions
cargarTipusOpcions()

cridaWebServices(CargarTipusOpcions)

obtenirIdioma()
obtenirTags()
buscar(llistaOpcions)
afegiropcio(idtipus, desctipus)
finalitzarServei()

selecionar pais
cargarPaisos()

Seleccionar mode subscripcio
cargarTipusCerca()
cridawebServices(cargarTipusCerca)
obtenirIdioma()
obtenirTags()

buscar(llistatipus)
afegiropcio(idtipus, desctipus)

btn_ok
valida(subscripcio)

insert_subscripcio(idus,di,df,idlloc, idmode)
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cdSubscripcions

12. Llista Subscripció
Diagrama en que obtenim totes les subscripcions de l’ usuari.

: actor

frmLlistasubscripcions

finalitzarServei()

: taula

: boto

: llista

cdSubscripcions

llistatSubscripcions(idus)
cridaWebServices(llistatsubscripcions)

obtenirIdioma()

obtenirTags()
crear(tipus,datanot, idcog, idllloc,di,df)

crear(btn_eliminar)

onclick(EliminarSubscripcio())
crearfila()
finalitzarServei()

btn_eliminar
Eliminarsubscripcio()
deleteSubscripcio(idsubs)

13. Alta Localitat
Diagrama amb les funcions per introduir una nova localitat.

frmAltaLocalitat

: actor

seleccionar localitat superior

btn_ok

serveiWeb

cargarPaisos()

valida(crear_localitat)

obtenir_lloc(idllocsup)
insertar_lloc(nom, desc, alt, lat, idniv, illlocsup)
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EstructuraPolitica

13.2 Modificar Localitat
Diagrama de les funcions per modificar la localitat seleccionada.

frmModificarLocalitat

: actor

serveiWeb

seleccionar localitat

premer btn_buscar

: llista

: text

cargarPaisos()

modificarlloc(idlloc)

cridaWebServices(DetallsLloc)

obtenirIdioma()
obtenirTags()

crear(llistalloc)
afegiropcio(idllocsup, descllocsup)

crear(txtdesc)
afegir(desc)

crear(txtlatitud)
afegir(latitud)

crear(txtaltitud)
afegir(altitud)

crear(btnmodificar)
crear(btncancelar)
crear(btneliminar)
onclick(EliminarLloc())

finalitzarServeis()

bt modificar
valida(modificarLocalitat)

es pais no hi
ha llocsup
update_lloc(idlloc, nom, desc, alt, lat, idnivell, idllocsup)

btn eliminar
eliminar_localitat()
delete_lloc(idlloc, false)
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: boto

EstructuraPolitica

13.2 Associar Localitats
Diagrama per permetre relacionar dos localitats.

frmLlocsSemblants

: actor

serveiWeb

cargarPaisos2()

seleccionar pais
cargarDivisioTerritorial2(idpais)

seleccionar localitat
obtenirLlocsInferiors(idniv, idlloc)
obtenirAltresLocalitats2(idniv, idlloc)

boto ok
valida(llocsSemblants)

insert_esta_relacionat(idlloc1, idlloc2, motiu)
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EstructuraPolitica

frmLlocsSemblants

serveiWeb

llistaNivell :
llista

cargarPaisos2()
cridaWebServices('Paisos2')
obtenirIdioma()
obtenirTags()
crear(llistaPaisos2)
* afegirOpcio(idlloc, iddesc)
finalitzarServei()

cargarDivisioTerritorial2(idPais)
cridaWebServices(DivisioTerritorial2)
ObtenirIdioma()
ObtenirTags()

crear(llistaNivell+1)
finalitzarServei()
obtenirLlocsInferiors(0, idpais, llistapaisos)

obtenirLlocsInferiors(idniv, idlloc)
cridaWebServices('llocsInferiros')

obtenirIdioma()

obtenirTags()
* afegirOpcio (idlloc, desc)
finalitzarServei()

obtenirAltresLocalitats2(idniv,idlloc)
cridaWebservices('altresLocalitats')

obtenirIdioma()

obtenirTags()

* afegirOpcio (idlloc, desc)

finalitzarServei()
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: llista

13.2 Modificar Localitats Associades
Diagrama per modificar la relació entre dues localitats.

frmModificar Associar
Localitats

: actor

serveiWeb

EstructuraPolitica

cargarPaisos()

btn buscar
obtenirEstaRelacionat(idpais)

seleccionarSemblants
cargarDivisioTerritorial2(idpais)

btn_modificar
valida(modificar_llocsSemblants)

update_estaRelacionat(idlloc1, idlloc2, motiu)

btn_delete
eliminarEstarRelacionat()
delete_estaRelacionat(idlloc1, idlloc2)
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frmModificar Associar
Localitats

serveiWeb

: llista

cargar Paisos()

obtenirEstaRelacionat
cridaWebServices('EstaRelacionat')

obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(llistaSemblants)
onchange(obtenirDetallsRelacionaats)
afegir(opcio(idlloc, desclloc))
finalitzarServei()

cargarDivisioTerritorial2(idpais)
cridaWebServices('DetalllsEstaRelacionat')

ObtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(txtdesc)
afegir(desc)

crear(btn_modificar)
crear(btn_cancelar)
crear(btn_eliminar())
onchange(elliminar_estaRelacionat)

finalitzarServei()
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: boto

: text

14. Alta Estructura Política
Diagrama amb el procés per introduir un nou pais.

frmCrearEP

: actor

serveiWeb

: llista

: boto

btn_mesNivell
mes_nivells(iniv)

cridaWebServices('Validacions')

obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(nomnivell+iniv)
crear(descnivell+iniv)
buscar(chk_nivell)
value(iniv+1)
buscar(btn_mesNivell)
onchange(mes_nivell, iniv+a)

finalitzarServei()

btn_ok
valida(crear_EP)
generarArray()

crear_divisioTerritorila(array)
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: text

: check

EstructuraPolitica

13.2 Modificar Estructura Política
Diagrama amb el procés per modificar l’ estructura del país indicat.

frmModificarEP

: actor

frmPas1insertarNouNivell

frmPas2insertarNouNivell

serveiWeb

cargarPaisos()

seleccionar paisos
obtenirEstructuraPolitica(idpais)

seleccionar nivell
controlsDetallEP()

btn_afegir

afegirNivell()

btn_modificar

obtenirNivellEG(ideg)
update_nivell(idEg,nomNivell, descnivell,Principal)

btn_Eliminar()
EliminarNivell()
DeleteNivell(idEG)

btn_ok

insert_nivell(nom,desc, principal, idEGSup)
insert_lloc(nom, alt,lat, idEG, idllocsup)

tancar()

btn_fitxer
insertar_lloc(nom,alt,lat,idEG, idllogSup)

btnSeguent

btn_ok
update_llocSuperior(idinf, idllocsupdelNivell)

tancar()
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EstructuraPolitica

frmModificarEP

serveiWeb

: llista

obtenirEstructuraPolitica(idpais)
cridaWebServices(EstructuraPolitica)

obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(llistaNivells)

afegirOpcio(idniv, descni)

onchange(controlsDetallallEP())
finalitzarServei()

controlsDetallEP()
cridaWebServices(Validacions)

obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(btn_afegir)
onclic(afegir_nivell)

crear(btn_modificar)
onclick(modificar_nivell)

crear(btn_delete)
onclick(eliminar_nivell)

FinalitzarServei()

afegirNivell()
cridaWebServices(validacions)

obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(txtNom)
crear(txtDesc)

crear(chkPrincipal)
checked(tru)

crear(btn_ok)
crear(btn_cancelar)

FinalitzarServei()

112

: boto

: text

: check

13.2 Associar Estructures Politiques
Diagrama per permetre relacionar dos nivells de països diferents.

frmAssociarNivells

: actor

serveiWeb

seleccionar paisos
obtenirEstructuraPolitica1(idpais)

seleccionar nivell
controls_NivellsSemblants()

seleccionar altre nivell

ObtenirEstructuraPolitica3

crear_motiu()

btn_ok

valida(nivellsSemlants())

insert_altresRelacions(idEG1,idEG2,motiu)

113

EstructuraPolitica

frmAssociarNivells

serveiWeb

: llista

obtenirEstructuraPolitica1(idpais)
cridaWebServices(EstructuraPolitica1)
obtenirIdioma()
obtenirTags()

crear(llistaNivells)
afegirOpcio(idniv, descni)
onchange(controls_NivellsSemblants())
finalitzarServei()

controls_NivellsSemblants()
cridaWebServices(Validacions)

obtenirIdioma()

serveiWeb

crear(llistaPaisos3)
onfocus(CargarPaisos3)
onchange(ObtenirEstructuraPolitica3)
FinalitzarServei()

ObtenirEstructuraPolitica3
cridaWebServices(EstructuraPolitica3)
obtenirIdioma()
obtenirTags()

crear(llistaNivells2)
afegirOpcio(idniv, descniv)
onchange(crear_motiu)
FinalitzarServei()

crear_motiu()

cridaaWebServices(Validacions)

obtenirIdioma()

obtenirTags()
crear(txtdesc)
crear(btn_ok)
crear(btn_cancelar)
FinalitzarServei()
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: boto

: text

13.2 Modificar Estructures Associades
Diagrama per modificar la relació entre dos nivells de països diferents.

frmModificarNivells

: actor

serveiWeb

cargarPaisos()

seleccionar paisos
obtenirEstructuraPolitica2(idpais)

seleccionar nivell

controls_NivellsSemblants()

obtenir_AltresRelacions()

seleccionat l'altre nivell

obtenir_DetallsAltresRelacions()

btn_modificar

Update_altresRelacions(idEg1, idEg2, motiu)

btn eliminar
Eliminar_AltresRelaccions()
delete_altresRelacions(idEG1, idEG2)
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EstructuraPolitica

frmModificarNivells

serveiWeb

: llista

obtenirEstructuraPolitica2(idpais)
cridaWebServices(EstructuraPolitica2)
obtenirIdioma()

obtenirTags()
afegirOpcio(idniv, descni)
crear(llistaNivells)
onchange(controls_NivellsSemblants())
finalitzarServei()

controls_NivellsSemblants()
cridaWebServices(Validacions)
obtenirIdioma()
obtenirTags()
crear(llistaNivells)
onchange(obtenir_AltresRelacions)
finalitzarServei()

obtenir_AltresRelacions()
cridaWebServices(AltresRelacions)
obtenirIdioma()

obtenirTags()

crear(llistaNivells2)
afegirOpcio(idniv, descniv)

onchange(obtenir_DetallsAltresRelacions)

finalitzarServei()

obtenir_DetallsAltresRelacions()
cridaWebServices(DetallsAltresRelacions)
obtenirIdioma()
obtenirTags()

crear(txtdesc)

crear(btn_modificar)

crear(btn_cancelar)

crear(btn_eliminar)
onclick(Eliminar_AltresRelacions)
finalitzarServei()
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: boto

: text

15. Gestió Dades
Diagrama de les funcions que permeten a l’ usuari modificar les seves dades
personals, el correu electrònic on reben els avisos i la clau d’accés a la web.
O bé si és volen donar de baixa i eliminar-los del sistema.

frmDadesPersonal

: actor

btn_baixaSistema

serveiWeb

activar_Senyal_dadesPersona(baixaSistema)

: llista

buscar(hidden_activitat)
afegir(idnom)

valida(DadesPersonals)
delete_usuari_baixaSistema()

btn_mail
activar_Senyal_dadesPersona(Modificar_correu)
valida(DadesPersonals)
update_correu(iduser,nco, vco)

btn_clau
Valida(DadesPersonals)
activar_Senyal_dadesPersona(Modificar_clau)
update_clau(iduser, nclau,vclau)
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: text

: check

cdUsuari

4.5.

Esquema BD

Pel disseny de la capa de gestió de dades, he triat el disseny directe de la
persistència. És a dir controlem les operacions que els usuaris realitzen contra
la base de dades encapçulant-ho en funcions amb les sentencies SQL.
La traducció de l’ esquema conceptual al model relacional del SGBD ha donat
les següents taules :

`altres_relacions`

Taula que conté les entitats polítiques que estan relacionades.

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

idEntitatGeografica1

numero

int 50

FK

entitats_geografiques ->

numero

int 50

text

varchar 50

NULL

IdentificadorEntitatGeografica

PK

idEntitatGeografica2

FK

entitats_geografiques ->
IdentificadorEntitatGeografica

tipus_Relació
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X

`arxius`

Taula que conté els arxius del sistema

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

noma

text

varchar 50

descra

text

varchar 100

X

adreça

text

varchar 50

X

telf

text

varchar 9

X

web

text

varchar 50

X

correua

text

varchar 50

X

horari

text

varchar 50

X

encarregat

text

varchar 50

X

localitzacio

numero

int 11

FK

NULL

llocs -> IdentificadorLloc

`cognoms`

Taula que conté els cognoms del sistema

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

NULL

PK

nomc

text

varchar 50

descrc

text

varchar 50

X

NULL

`derivacions`

Taula que indica els cognoms que tenen la mateixa arrel

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

nomc1

text

varchar 50

FK

cognoms -> nomc

PK

nomc2

text

varchar 50

FK

cognoms -> nomc
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`documents`

Taula que conté els detalls dels documents de cada arxiu en el sistema

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

idocument

numèric

int 50

nomd

text

varchar 50

X

datai

numèric

data AAAAMMDD

X

dataf

numèric

data AAAAMMDD

X

npag

numèric

int 4

X

descrd

text

varchar 100

X

tipusd

text

varchar 50

subtipd

text

varchar 50

fontd

text

varchar 50

numèric

int 11

FK

X

fontsdocumentals -> nomfd

localitat
FK

NULL

llocs -> IdentificadorLloc

`entitats_geogràfiques`

Taula amb la llista de estructures polítiques del sistema

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

identificadorEntitatGeografica

numèric

int 11

PK

identificadorNivell

numèric

int 11

nom

text

varchar 50

descripcio

text

varchar 50

X

entitatGeograficaArrel

numèric

int 11

X

estructuraPrincipal

numèric

int 1

nivellSuperior

numèric

int 11

FK

entitats_geografiques ->
IdentificadorEntitatGeografica
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NULL

X

`esta_relacionat`

Taula que conté les localitats que estan relacionades.

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

idLloc1

numèric

int 11

FK

llocs -> IdentificadorLloc

PK

idLloc2

numèric

int 11

FK

llocs -> IdentificadorLloc

text

varchar 50

motiu_relació
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NULL

X

`fitxes`

Taula amb els detalls de les recerques dels usuaris.

CLAU
PK
FK
PK
FK
PK
FK
PK
FK

PK
FK

CAMP
idusuari

TIPUS
numèric

FORMAT
int 11

text

varchar 50

numèric

int 11

numèric

int 10

numèric
numèric
numèric
numèric

data AAAAMMDD
data AAAAMMDD
int 11
int 11

tipusd
localitzacio
dataaport
img
rcVol
rcFoli
rcPag
lpPag
lpCara

text
text
numèric
text
text
numèric
numèric
numèric
enumeració

acNum
acNotari
acColegi
acFoli
acSerie
acNumero
acApartat
eTitol
eDescr

numèric
text
text
numèric
text
numèric
text
text
text

varchar 50
varchar 100
data AAAAMMDD
varchar 25
varchar 50
int 11
int 11
int 11
'recte',
'vers'
int 11
varchar 50
varchar 50
int 11
varchar 50
int 11
varchar 50
varchar 50
varchar 100

NULL

usuaris -> idusuari

cognom
cognoms -> nomc

localitat
llocs -> IdentificadorLloc

idperiode
periode -> idperiode

dataI
dataF
idfitxa
iddocument
documents -> idocument
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

`fontsdocumentals`

Taula que conté les fonts documentals dels diferents arxius

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

nomfd

text

varchar 50

datai

numèric

data AAAAMMDD

X

dataf

numèric

data AAAAMMDD

X

descrfd

text

varchar 100

X

arxiu

text

varchar 50

FK

NULL

arxius -> noma

`formularis`

Taula que conté totes les descripcions del sistema

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

pantalla

text

varchar 100

PK

paraula

text

varchar 100

FK

idioma -> paraula

NULL

`idioma`

Taula que conté totes les traduccions de les descripcions que hi ha al sistema

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

paraula

text

varchar 100

PK

idioma

text

varchar 100

definició

text

varchar 100
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NULL

`llocs`

Taula que conté les localitats que hi ha en el sistema

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

identificadorLloc

numèric

int 11

nom_Lloc

text

varchar 50

descripcio_Lloc

text

varchar 50

altitud

numèric

int 8

X

latitud

numèric

int 8

X

idNivell

numèric

int 11

X

idLlocSup

numèric

int 11

X

NULL

FK

NULL

llocs -> IdentificadorLloc

`període`

Taula que conté les diferents combinacions de dates

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

idperiode

numèric

int 10

datai

numèric

data AAAAMMDD

X

dataf

numèric

data AAAAMMDD

X
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`recerques`

Taula que conté els detalls de les recerques de cada usuari

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

NULL

PK

iusuari

numèric

int 11

FK

usuaris -> idusuari

PK

cognom

text

varchar 50

FK

cognoms -> nomc

PK

illoc

numèric

int 11

FK

llocs -> IdentificadorLloc

PK

idperiode

numèric

int 11

FK

periode -> idperiode

datai

numèric

data AAAAMMDD

dataf

numèric

data AAAAMMDD X

dataa

numèric

data AAAAMMDD X

tipus

enumeració

'cerca',
'troballa'

nfitxes

numèric
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int 11

X

`subscripcions`

Taula que conté les subscripcions de cada usuari

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

idsubs

numèric

int 11

tipuss

text

varchar 50

datanot

numèric

data AAAAMMDD

nnot

numèric

int 11

illocs

numèric

int 11

X

text

varchar 50

X

datai

numèric

data AAAAMMDD

X

dataf

numèric

data AAAAMMDD

X

iusuari

numèric

int 11

FK

FK

X

llocs -> IdentificadorLloc

cogs
FK

NULL

cognoms -> nomc

usuaris -> idusuari

`usuaris`

Taula que conté les dades dels usuaris

CLAU

CAMP

TIPUS

FORMAT

PK

idusuari

numèric

int 11

nomu

text

varchar 50

correuu

text

varchar 50

nrec

numèric

int 11

ntro

numèric

int 11

dataultaport

numèric

data AAAMMDD

confirmat

numèric

int 1

clau

text

varchar 10
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NULL

X

5. Implementació
En

aquest

apartat,

descriurem

les

tecnologies

utilitzades

en

el

desenvolupament de l’aplicació, com també un resum de la fase
d’implementació.

5.1

Tecnologies

A continuació faré una breu explicació de les diferents tecnologies a emprar
durant la realització del projecte
•

MySQL

És un sistema de gestió de base de dades relacional. On les seves
principals característiques són:
o multi-fil, multi-usuari
o possibilitat d’instal·lar MySQL en molts sistemes operatius
o Servidor de Base de dades SQL, molt ràpid en els consultes
o Sistema de privilegis i contrasenyes flexibles.
Les contrasenyes son segures perquè tot el seu tràfic està
encriptat al connectar-se amb el servidor.
o Suport a grans base de dades, fins a 50 milions de registres
o Facilitat de connectivitat.
Els clients es poden connectar al servidor MySQL usant soquets
TCP/IP desde qualsevol plataforma. També proporciona interfases
per clientes amb connexions ODBC () o JDBC ()

Així per totes aquestes característiques i el suport natiu amb el
llenguatge PHP, he decidit elegir aquesta tecnologia.
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•

PHP

Es un llenguatge interpretat, que està dissenyat principalment per
desenvolupament web. Pot ser incrustat dins el codi HTML.
És acceptat en la majoria de servidors web, sistemes operatius i
totalment gratuït.

El funcionament bàsic es que l’ usuari fa una petició al servidor per rebre
una pàgina web. El servidor executa l’ intèrpret de PHP, aquest processa
l’ script que generarà el contingut dinàmicament. El resultat es enviat al
servidor que el retorna al client .

les seves principals característiques son:
o llenguatge multiplataforma
o Dissenyat per aplicacions web
o El codi PHP es invisible pel navegador. Es el servidor el que
executa el codi i envia el resultat en HTML
o Connexió amb la majoria de Base de Dades. Especialment en
MySQL.
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•

AJAX

Ajax, acrònim de Asynchronous JavaScript And XML, es una tècnica de
desenvolupament web per crear aplicacions interactives o RIA (Rich
Internet Applications).
Aquestes aplicacions s’executen en el client, en el navegador de l’usuari,
mentre continua amb la comunicació asíncrona amb el servidor en
segon pla. Així podem realitzar canvis en les pàgines, sense necessitat
de

recarregar-les

i

d’aquesta

manera

augmenten

la

velocitat,

antireactivitat i usabilitat de l’aplicació.

Javascript és el llenguatge interpretat en el que normalment s’ efectuen
les crides de AJAX, mentre l’ accés a les dades les realitzem mitjançant
l’ objecte XMLHttpRequest, disponible en els navegadors actuals.
Per facilitar l’ús de AJAX, sobretot la creació de l’ objecte
XMLHttpRequest, ja hi ha llibreries especialitzades com per exemple
PROTOTYPE, que nosaltres utilitzem.
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•

CSS

css, acrònim de Cascading Style Sheets, fulles d’estil en cascada, és un
llenguatge formal usat per definir la presentació d’un document estructura en
HTML o XML.
La finalitat es separar l’estructura del document de la serva presentació.
Ofereix als desenvolupadors el control sobre l’ estil i el format dels
documents. L’ informació d’ estil pot ser adjuntada com un document apart o
en el mateix HTML.
Qualsevol canvi d’ estil en el fitxer CSS, afectarà a l’ element que apareixi en
les pagines vinculades .

Les seves principals característiques són:
o Control del a presentació d’ una web centralitzat. Agilitza la seva
actualització.
o Els navegadors permeten als usuaris, especificar la seva fulla d’
estil local a aplicar. Augmenta la serva accessibilitat.
o Una pagina pot disposar de múltiples fulles d’ estil
o El CSS especifica un esquema de prioritats per determinar quines
regles s’apliquen a un element que està associat a més d’una
regla.
o Facilita la interpretació de l’ HTML al reduir el seu tamany i
separar-ne el contingut.
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5.2

Implementació

A continuació tenim la organització del lloc web.
S’ha creat una estructura de directoris per agrupar el codi segons la seva
funció:
•

htdocs
o css
o javascript
o img (imatges de l’aplicació)
o html (les pantalles de l’aplicació)
o lib


BaseDades (fitxers de domini)



Fitxers
•

Administració
o Instal·lació (fitxers de d’idioma, creació taules,
etc )
o Logs (guardem els fitxers d’errors que creem)
o Plantilles (guardem les plantilles Excel)

•

upload (guardem les imatges associades a les fitxes)



FPDF ( llibreria permet crear documents PDF)



PEAR (llibreria permet accedir a Base de dades )



PHPExcelLib (llibreria permet treballar els documents Excel)



PhpMailer (llibreria permet enviar els correus electrònics)
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5.3

Instal·lació

Per procedir a la instal·lació es necessari tenir el software següent:

-

un servidor web

-

El intèrpret de pàgines dinàmiques php

-

Un gestor de Base de dades .

Es pot procedir a instal·lar cada software per separat o a través d’un paquet
preconfigurat.
En el nostre cas he decidit utilitzar XAMPP per la seva facilitat d’instal·lació.
XAMPP és un servidor independent de la plataforma, de software lliure, que
conté la base de dades MySQL, el servidor web APACHE i l’ intèrpret de
llenguatge script PHP.

Per

instal·lar-lo

nomes

es

necessari

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

descargar-se
),

i

executar

(
l’arxiu

descarregat, amb poques configuracions en alguns dels seus components
necessaris pel servidor web.
•

instal·lació de XAMPP

un cop descarregat, començar la instal·lació executant l’ instal·lador
xampp-win32-1.7.4-VC6-installer.exe
Continuar les indicacions del procediment
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1) Elegir el directori

Esperar a que finalitzi el procés d’ instal·lació.
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Al finalitzar, et pregunten si vols obrir el panell de control. La finestra on
pots engegar i apagar el servidor Apache i Mysql.
Si vols tenir-los activats només engegar l’ordenador, aleshores activar
com serveis .
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•

Creació de la Base de Dades

Utilitzant phpMyAdmin, el gestor per mantenir la base de dades inclòs en
XAMPP, procedint a crear la base de dades.

Seleccionant l’ icona SQL, sobre una nova finestra per executar consultes
SQL.
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Executem

els

següents

scripts

que

trobem

a

\lib\fitxers\administracio\instalacio

a) Bd3q.sql : script que crea la base de dades i les taules de l’aplicació.
b) Create_usuari.sql : script crea un usuari amb permisos a la base de
dades a
c) trigguers.sql
d) formularis.sql. l’ script amb els diferents idiomes de l’aplicació,
inicialment només en català.

El sistema multi-idioma de l’aplicació, necessitar tenir la traducció als
diferents idiomes oferts.
Els diferents idiomes, estan en l’ Excel SIIDIOMA.xls que es pot trobar a
\lib\fitxers\administracio\instalacio
El fitxer consisteix en varies pestanyes
Formulari, noms conté totes les paraules que hi ha a l’aplicació.
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En el cas d’afegir un nou idioma, s’ha d’afegir una nova fulla indicant en
la columna B el codi d’idioma, a la © la paraula en el nou idioma.
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Per últim copia tota la columna D, on hi ha les sentencies SQL i
executar-lo en el gestor de sentencies SQL de MySQL
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Tot i que hem triat aquest Gestor de Base de dades, pensant que més
endavant, és possible que és volgués canviar la Base de dades hem
utilitzar la llibreria PEAR.
Així ens abstraiem de la base de dades, no haurem de canviar tot el codi
actual, sinó només haurem d’indicar la nova cadena de connexió de la
nova base de dades, que està indicat al fitxer.
..\QuiQueOnQuan\lib\BaseDades \DadesWeb.php
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Serà necessari canviar en la funció obtenir_cadenaConexio(), substituir l’ actual
mysql per la nova base de dades a treballar, així com canviar per indicar la
nova base de dades amb la qual es vol treballar.
En el cas de modificar també els usuaris o les claus d’accés, modificar també
les variables $host_bd , $username , $password , $database
•

Instal·lar els Binaris

En la secció publica del servidor copia la carpeta : QuiQueComQuan.
En el nostre cas al tenir-ho en el servidor de XAMPP, procedim a copiar-ho a
C:\Archivos de programa\xampp\htdocs
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6. Planificació i costos
ene 2007

Id.

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

7/1

1
2
3
4
5

Gestió Usuari
Especificació

01/01/2007

02/01/2007

03/01/2007

04/01/2007

8h

28/02/2007

06/03/2007

20h

Proves

07/03/2007

07/03/2007

4h

01/01/2007

02/01/2007

8h

6

Especificació

05/01/2007

08/01/2007

8h

7

Implementació

09/03/2007

15/03/2007

20h

Proves

14/03/2007

14/03/2007

4h

01/01/2007

02/01/2007

8h

8
9

Gestió Documental

10

Especifiació

12/01/2007

15/01/2007

8h

11

Implementació

16/03/2007

22/03/2007

20h

12

Proves

4h

26/03/2007

26/03/2007

13 Gestió Territorial

01/01/2007

02/01/2007

8h

14

Especificació

09/02/2007

16/02/2007

24h

15

Implementació

26/03/2007

12/04/2007

56h

16

Proves

13/04/2007

18/04/2007

16h

17 Gestió Alertes

01/01/2007

02/01/2007

8h

18

Especificació

19/02/2007

20/02/2007

8h

19

Implementació

12/04/2007

19/04/2007

24h

20

Proves

23/04/2007

23/04/2007

4h

21 Gestió Recerques

01/01/2007

02/01/2007

8h

22

Especificació

22/02/2007

23/02/2007

8h

23

Implementació

25/04/2007

02/05/2007

24h

24

Proves

03/05/2007

03/05/2007

4h

25 Importar Dades

01/01/2007

02/01/2007

8h

26

Especificació

26/02/2007

27/02/2007

8h

27

Implementació

03/05/2007

09/05/2007

20h

28

Proves

14/05/2007

14/05/2007

4h

01/01/2007

02/01/2007

8h

29 Creació taules / Preparació Software

14/1

21/1

28/1

4/2

11/2

18/2

mar 2007
25/2

4/3

11/3

18/3

abr 2007
25/3

1/4

8/4

15/4

may 2007
22/4

29/4

6/5

13/5

20/5

jun 2007
27/5

3/6

10/6

17/6

24/6

8h

Implementació

Gestió Cognoms

feb 2007

Duración

30

Tasca

Temps

Especificació

72 hores

Implementació

186 hores

Proves

40 hores

La planificació inicial no s’ha complert per diferents motius:
Per qüestions laborals el projecte s’ha aturat, i l’ hem anat emprenent en
diferents moments.
També hi ha hagut desviacions en la implementació dels webservices, la seva
implementació va ser molt més complexa que la inicialment prevista.

També el CSS i el Javascript, per fer-lo compatible amb diferents navegadors
no funcionava igual en tots i s’havia de veure quin era el motiu i com
solucionar-lo.
Id.

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

Duración

01/01/2007

01/01/2007

4h

T1

1

Gestió Usuari
Especificació

2

03/01/2007

04/01/2007

8h

3

Implementació

27/04/2009

30/04/2009

16h

4

Proves

21/03/2011

23/03/2011

12h
8h

5

01/01/2007

02/01/2007

6

Gestió Cognoms
Especificació

08/01/2007

09/01/2007

8h

7

Implementació

20/04/2009

23/04/2009

16h

Proves

28/03/2011

30/03/2011

12h

01/01/2007

02/01/2007

8h

8
9

Gestió Documental

10

Especifiació

15/01/2007

17/01/2007

12h

11

Implementació

04/05/2009

11/05/2009

24h

12

Proves

04/04/2011

07/04/2011

16h

13 Gestió Territorial

01/01/2007

02/01/2007

8h

14

Especificació

22/01/2007

06/02/2007

48h

15

Implementació

02/04/2007

09/05/2007

112h

16

Proves

15/04/2011

06/05/2011

64h

17 Gestió Alertes

01/01/2007

02/01/2007

8h

18

Especificació

12/02/2007

13/02/2007

8h

19

Implementació

01/01/2007

08/01/2007

24h

20

8h

Proves

02/05/2011

03/05/2011

21 Gestió Recerques

01/01/2007

02/01/2007

8h

22

Especificació

21/02/2007

23/02/2007

12h

23

Implementació

06/04/2009

13/04/2009

24h

24

Proves

04/05/2011

09/05/2011

16h

25 Importar Dades

01/01/2007

02/01/2007

8h

26

Especificació

19/02/2007

20/02/2007

8h

27

Implementació

01/01/2007

05/01/2007

20h

28

Proves

11/05/2011

16/05/2011

16h

05/03/2007

09/03/2007

20h

29 Creació taules / Preparació Software

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

30

Suposant el cost d’ un programador 15 €/h i de l’ analista de 25 €/h

Tasca

Temps

Cost

Especificació

104 hores

8.300 €

Implementació

248 hores

3.720 €

Proves

144 hores

2.160 €
14.160 €

A més a més hem de tenir en compte el cost d’ un servidor, ens costaria uns
2000 €. El cost total del projecte seria de 16.160 €.
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7. Conclusions
En aquest capítol explicarem les conclusions a les que hem arribat un cop
acabat el projecte.

Els objectius plantejats a l’ inici s’han resolt. L’ aplicació permet als usuaris
emmagatzemar les dades que obtenen al llarg de la seva investigació, i poder
assabentar-se de les dels altres usuaris .

També m’ ha permés posar en pràctica els coneixements adquirits durant la carrera,
sobretot la de Enginyeria del software (Especificació i Disseny) amb l’ aplicació de
patrons de Disseny.

He necessitat adquirir nous coneixements pel que fa a aplicacions web, ja que no tenia
experiència en aquest camp.
Desde canviar el paradigma d’ implementació ja que acostumat a llenguatges d’
escriptori on controles en tot moment els flux d’ informació, a una aplicació client/
servidor, on la part del client no està al teu abast.
Aprendre un nou llenguatge de programació com PHP.
Pel que fa a JavaScript m’ha ensenyat a moure’m desde el cantó del client, per els
diferents nodes que formen un document HTML, tot i els maldecaps per les diferents
versions dels navegadors.
El llenguatge CSS, m’ha donat a conèixer la facilitat amb la qual es pot modificar l’
aparença d’ una web, i també les complicacions durant la implementació per les
diferencies entre els navegadors Existents.
També ha sigut costos, per les hores dedicades, trobar les llibreries adequades per
poder interpretar els fitxers Excel desde l’aplicació web, com també per generar
documents en format PDF.
Per exemple primer és va provar la llibreria DomPDF, que consisteix en convertir una
pagina HTML amb CSS en un fitxer, en Canvi la llibreria FPDF tot i ser més complex a
l’hora d’ utilitzar-la però té molta més potencia per generar el pdf que tu vols.
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8. Manual usuari

Aquest Capitol està dedicat a l’ usuari, es el manual que haurà de consultar.
A continuación mostrem els botons més habituals amb la seva funcionalitat
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Glossari dels botons amb les accions més habituals

botó acceptar

botó cancel·lar

botó cercar

botó modificar

botó eliminar

botó per descarregar un fitxer del servidor

botó per afegir

botó continuar

botó introduir fitxa

botó per veure el detall d’ una fitxa

botó imprimir

botó per canviar el correu electrònic

botó per canviar la clau d’accés

botó per donar-se de baixa de l’ aplicació
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1.

ALTA
Per enregistrar-se s’accedeix a través de l’enllaç Dóna’t d’alta de la pàgina
inicial.

147

Per donar-se d’alta s’ha d’informar d’un nom d’usuari i un correu electrònic
vàlid.

En cas contrari apareix un missatge d’avis avisant dels errors:
- revisa el nom d’usuari
- correu incorrecte
Al prémer Dona’t d’alta, si tot està correcte el sistema envia un correu electrònic
a l’ adreça indicada informant de les dades d’accés temporal i un enllaç per tal
de "validar el compte".
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Per finalitzar el procés, en aquesta pantalla es necessita introduir la clau
temporal i també indicar la nova clau, que serà la correcta a partir d’aquest
moment.
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2.

LOGIN

Per accedir es necessita informar del nom d’usuari i la clau d’accés
corresponent.
Un cop validades s’accedeix a la pàgina inicial.
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Al l’ esquerra de la pàgina sempre trobem el menú, amb totes les funcions de
l’aplicació. Son les següents:
•

Consultar
o Buscar

•

Gestionar
o Gestió Cognoms


Alta cognom



Modificar cognom



Derivacions

o Gestió búsqueda


Alta cerca



Alta troballa

o Gestió documental






•

Gestió Arxiu
•

Alta Arxiu

•

Modificar arxiu

Gestió Font Documental
•

Alta F. Documental

•

Modificar F. Documental

Gestió Document
•

Alta Document

•

Modificar Document

Importar Dades
o Cognoms
o Troballes
o Localitats
o Països

•

Gestió Alertes
o Alta Alerta
o Llistat
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•

Gestió localitat
o Alta localitat
o Modificar localitat
o Associar localitat
o Canviar relacions

•

Gestió Territorial
o Alta país
o Modificar país
o Associar nivells
o Canviar relacions

•

Gestió Usuari
o El meu perfil

Al centre de la pàgina es troben tres imatges amb accés directe a les funcions
més habituals.
•

Buscar

•

Afegir nova Cerca

•

Afegir nova Troballa
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3.

BUSCAR
Per tal de facilitar l’accés a la informació, es disposa del buscador, el qual
discrimina segons els paràmetres de búsqueda.

En primer lloc es selecciona el cognom a cercar, es pot acotar la búsqueda
per períodes concrets o bé per àrea geogràfica.
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En segon lloc s’indica el tipus de recerca que es vol realitzar:

- Cerca:
En aquesta opció es realitza l’inscripció. És l’ inici d’una investigació
en que encara no es disposa de cap resultat.
- Troballa:
S’utilitza aquesta opció un cop s’ha introduït a la plataforma la
informació dels resultats trobats. Es disposa de documents que
confirmen l’investigació duta a terme.
- Cerca/troballa:
No es distingeix entre aquests dos paràmetres, s’obtenen tots els
resultats disponibles.

Finalment es pot marcar la opció: Tots els usuaris per tal d’obtenir totes les
dades de la plataforma. Si no es seleccionada només mostraran les pròpies
recerques.

Un cop omplerts tots els camps, es clica l’icona de la lupa per tal d’obtenir un
llistat amb les recerques que compleixen els requisits indicats anteriorment.
Aquestes apareixen discriminades per diferents colors: el verd per a les
cerques i en vermell les troballes.
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Amb el llistat de resultats, tenim diferents opcions
•

mostrar fitxes :
Al seleccionar una troballa, es mostra en una nova finestra el
llistat de fitxes.

•

copiar cerca :
En les cerques, de les quals no n’és el propietari, es mostra la
opció a fer-ne una còpia.
Al seleccionar-la, s’obre una nova finestra amb els detalls i s’ha
de prémer el botó copiar per confirmar l’operació.
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•

afegir fitxa a cerca :
Opció en el cas d’haver trobat informació d’ una cerca, que
prèviament hem introduït al sistema. Transformem la cerca en
troballa per poder introduir la fitxa amb les referències
corresponents.
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Un cop omplert l’arxiu, la font i el document es mostren les dades a omplir
segons el tipus de document.

157

Al prémer el botó acceptar, es transforma la cerca anterior en una nova
troballa.
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3.1. LLISTAT FITXES

Es mostren les fitxes existents en una troballa.
El botó

serveix per mostrar el detall de la fitxa en qüestió.

159

3.2. DETALL FITXA

A l’observar la fitxa, tenim tres opcions

•

Modificar: guarda els canvis produïts.

•

Eliminar: la dona de baixa.

•

Imprimir : es genera un PDF amb la informació aportada.

160
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4.

GESTIÓ COGNOM
4.1. ALTA
Permet enregistrar un cognom, amb una petita descripció

4.2. MODIFICAR

Permet modificar la descripció del cognom o donar-lo de baixa del sistema.
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4.3. DERIVACIONS

Existeixen cognoms que tot i tenir diferent grafia es possible que siguin
el mateix degut a que al llarg del temps han anat modificant-se. Es
mostra un exemple a continuació.
Al seleccionar el cognom , el sistema mostra els cognoms que poden
tenir una mateixa arrel i l’usuari pot marcar els que sap que tenen el
mateix origen.
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5.

GESTIÓ BÚSQUEDA
5.1. CERCA

S’inicia la investigació d’un cognom. Aquesta es pot restringir indicant un
període concret o bé una regió específica.
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5.2. TROBALLA

S’indica la recerca d’un cognom per al que ja es té dades de la seva
evolució.

En el cas que al donar d’alta una troballa, es tingués una recerca del mateix
cognom que entrés en el rang, la recerca es convertiria en troballa.
Exemple havíem introduït una recerca entre el 1936 i 1940 i ara n’ introduïm
una entre el 1940 i 1945, el sistema fusionaria les recerques en una de sola
del període 1936 al 1945.

Al seleccionar el botó buscar, es mostren els llistats per indicar on està la
informació referent al cognom.
L’arxiu, la font documental i el document, per poder omplir la fitxa
corresponent.
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Finalitzem el procés, prement el botó acceptar per guardar les dades.
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6.

GESTIÓ DOCUMENTACIÓ
6.1. ARXIU
6.1.1. ALTA

Per facilitar l’accés d’altres usuaris a les fonts originals, s’han d’omplir
les dades següents:
•

nom

•

descripció

•

direcció

•

telèfon

•

web

•

adreça de correu electrònic

•

horari d’obertura al públic

•

encarregat
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6.1.2. MODIFICAR

Per tal d’acotar la búsqueda de l’arxiu es pot restringir indicant la localitat on es
troba.

Així al prémer el botó buscar, obtenim el llistat d’arxius de la ciutat.
Es selecciona l’arxiu desitjat per tal d’obtenir les dades.
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Si no es modifica la localitat, és manté buida, mantenint la localitat original.

Al prémer el botó modificar

les dades introduïdes es guarden al

sistema.

En canvi per eliminar l’arxiu, s’ha de prémer el botó
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6.2. FONT DOCUMENTAL
6.2.1. ALTA

Els arxius estàn estructurats segons diferents temàtiques. El sistema
permet indicar-ne l’organització.

Per facilitar la búsqueda de l’arxiu es restringeix la búsqueda, com s’ha
esmentat anteriorment, indicant la localitat de l’arxiu.

Un cop obtingut els arxius de la localitat, es selecciona l’arxiu on es vol
donar d’alta la font.
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S’indiquen les propietats:
•

nom

•

període

•

descripció
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6.2.2. MODIFICAR

Aquí igual que en el cas anterior, primer s’indiquen
els arxius de la localitat desitjada.
Un cop seleccionada la Font de l’arxiu corresponent, s’obtenen els
detalls.

Finalment es modifica el que més interessa, i un cop finalitzats es
guarda prement el botó
O bé donar de baixa aquesta font amb el botó
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6.3. DOCUMENT
6.3.1. ALTA

Es dona d’alta llibres on hi apareix informació. Ja que depenent del tipus
de llibre, al fer una fitxa hi ha dades característiques:
•

Títol

•

Període

•

Pagines

•

Descripció

•

Tipus

•



Registre Civil



Llibre Parroquial



Acta Notarial



Escrit

Subtipus




•

Registre civil
•

Casament

•

Naixement

•

Defunció

•

Varis

Llibre Parroquial
•

Casament

•

Bateig

•

Llibres Interns

Localitat
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Un cop introduïdes les dades és confirmar l’ operació, prement el botó
acceptar.
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6.3.2. MODIFICAR

Es permet modificar dades del llibre o donar-lo de baixa.

El primer pas es indicar l’arxiu on es troba, per facilitar-ho es disposa
d’un buscador, per mostrar només els arxius del lloc indicat.
Un cop seleccionat el document, s’obtenen les seves característiques.

Per últim es pot modificar i guardar prement el botó
O bé donar-lo de baixa amb el botó
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7.

IMPORTACIÓ DADES
Permet la introducció massiva de dades al sistema mitjançant una
plantilla Excel.

7.1. COGNOMS

Aquest enllaç permet descarregar el fitxer Excel, Cognoms.xls, que es
la plantilla a omplir.
Les condicions per omplir-lo són les següents:
•

En el fitxer cada fila representarà un nou cognom.

•

La primera columna es el nom.

•

La segona una petita descripció, opcional

•

A partir de la 3 columna, en el cas de conèixer cognoms semblants, es
poden associar amb aquest cognom.

Un cop omplert l’arxiu, es guarda.

Per procedir a processar l’arxiu, primer es busca l’arxiu, prement el botó
examinar. Obre una finestra que permet explorar.
Un cop seleccionat, es clica el botó

comença el procés.

Si hi ha algun error, al finalitzar apareix un missatge on s’indiquen.
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7.2. TROBALLES

Aquest enllaç permet descarregar el fitxer Excel, Recerques.xls, que es
la plantilla a omplir.
Les condicions per omplir-lo són les següents:

•

En el fitxer cada fila representarà una nova cerca.

•

La primera columna es el cognom.

•

La segona la data inicial, opcional

•

La tercera la data final , opcional
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•

La quarta el tipus de recerca
•

Cerca

•

Troballa

•

Arxiu, el nom de l’arxiu

•

La font documental, en el cas que l’arxiu no en tingui pots posar el
mateix nom que l’arxiu.

•

El nom del document

•

Tipus de document
Els documents es classifiquen en 4 tipologies:

•

•

Registre Civil

•

Llibre Parroquial

•

Acta Notarial

•

Escrit

Subtipus de document:
Segons el tipus de document triat
•

•

•

Registre Civil
•

Casament

•

Naixement

•

Defunció

•

Varis

Llibre Parroquial
•

Casament

•

Bateig

•

Llibres Interns

•

Acta Notarial: No en necessita

•

Escrit : No en necessita

Localització:
Opcional, si es vol una petita descripció d’on s’ha trobat la informació.
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A partir d’aquí segons el tipus de document s’han d’omplir unes caselles
determinades:
•

•

•

•

Registre Civil
•

Volum

•

Foli

•

Pagina

Llibre Parroquial
•

Pagina

•

Cara
•

Recte

•

Vers

Acta Notarial
•

Numero

•

Notari

•

Col·legi

•

Foli

•

Sèrie

•

Número

•

Apartat

Escrit
•

Títol

•

Descripció

•

País: indicar el país. Ex: Espanya

•

Localitat: indicar el lloc. Ex: Barcelona

•

Indicar estructura del país:

Indicar l’ estructura administrativa, en el nostre cas Catalunya, P. Barcelona
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Si l’ estructura és correcta, però algun dels llocs encara no està donat d’alta,
el procés automàticament ho fa.

Un cop omplert l’arxiu, es guarda.

Per procedir a processar l’arxiu, primer es busca l’arxiu, prement el botó
examinar. Obre una finestra que permet navegar pel nostre ordenar.
Un cop seleccionat, prement el botó

comença el procés.

Si hi ha algun error, al finalitzar surt un missatge indicant els errors.
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7.3. LOCALITATS

Aquest enllaç permet descarregar el fitxer Excel, Localitats.xls, que es la
plantilla a omplir.
Les condicions per omplir-lo son les següents:

•

En el fitxer cada fila representarà una nova localitat.

•

La primera columna es el nom de la localitat

•

La segona columna una petita descripció, opcional

•

La tercera l’ Altitud, en format GGMMSS, opcional

•

La quarta la latitud en format GGMMSS, opcional

•

A partir de la cinquena columna, hem d’indicar la estructura
administrativa la qual pertany la localitat, de més a menys nivell.
Per exemple si volem donar d’alta Barcelona.
En el nostre cas tenim que Espanya, la tenim dividida en Comunitats
Autònomes, Províncies i municipis.
Hauríem de posar Espanya,Catalunya, Província Barcelona.

Un cop omplert l’arxiu, es guarda.
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Per procedir a processar l’arxiu, primer es busca l’arxiu, prement el botó
examinar. Obre una finestra que permet navegar pel nostre ordenar.
Un cop seleccionat, prement el botó

comença el procés.

Si hi ha algun error, al finalitzar surt un missatge indicant els errors.

7.4. ESTRUCTURA POLÍTICA

Aquest enllaç permet descarregar el fitxer Excel, EstructuraPolitica.xls,
que es la plantilla a omplir.
Les condicions per omplir-lo son les següents:
•

En el fitxer cada fila representarà una nova cerca.

•

La primera columna es el nom del país.

•

Cada columna indica un nou nivell de la estructura administrativa.
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Un cop omplert l’arxiu, es guarda.

Per procedir a processar l’arxiu, primer es busca l’arxiu, prement el botó
examinar. Obre una finestra que permet navegar pel nostre ordenar.
Un cop seleccionat, prement el botó

comença el procés.

Si hi ha algun error, al finalitzar surt un missatge indicant els errors.
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8.

GESTIÓ ALERTES
8.1. ALTA

Al donar d’alta una subscripció. L’usuari rebrà un correu electrònic si altres
usuaris aporten nova informació sobre alguna recerca que coincideix amb
les dades de la subscripció.
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8.2. LLISTAT

Mostra el llistat de subscripció actives.
Pot donar de baixa les subscripcions, prèment el botó eliminar
subscripció pertinent.

186

de la

9.

GESTIÓ LOCALITAT
9.1. ALTA

Permet donar d’alta una nova localitat, indicant
•

nom

•

descripció

•

coordenades

•

La localitat de la qual en depèn orgànicament

•

Nivell de la localitat: si hi ha més d’ una jerarquia, seleccionar
l'adequada.

Per confirmar l’ operació ha de prémer el botó acceptar
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9.2. MODIFICAR

Permet modificar detalls de la localitat.
El primer pas es seleccionar la localitat a modificar

un cop seleccionat el botó buscar, apareixen els detalls.
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Es modifica i guarda prement el botó
O bé eliminar la localitat amb el botó

. En aquest cas hem de

tenir en compte, que eliminar una localitat en modifica la seva jerarquia,
ja que les localitats inferiors, passen a dependre de la localitat superior, i
per tant pugen una categoria.

Ex: en el nostre cas, país com a exemple teníem 3 nivells i 3 localitats.

ESTRUCTURA

LOCALITAT

N1

LOC1

N2

LOC2

N3

LOC3
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en el cas d’eliminar loc2, aleshores loc31 passaria a dependre de loc1 i
seria de n2

ESTRUCTURA

LOCALITAT

N1

LOC1

N2

LOC3

N3

9.3. ASSOCIAR LOCALITATS

Amb el pas del temps dos municipis poden haver modificat el nom però
ser el mateix. Si s’associen s’ha d’indicar al sistema que aquest dos
són iguals i s’han de tenir en compte.

Un cop seleccionat les dos localitats, apareixeran els botons de control.
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Es selecciona el botó

si es vol confirmar l’operació.
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9.4. MODIFICAR ASSOCIACIONS

Es selecciona la localitat per tal d’obtenir totes les localitats associades.

Un cop Seleccionada la localitat, apareixen els detall.

Es guarden les modificacions efectuades prement el botó
O bé eliminar la relació amb el botó
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10. GESTIO ESTRUCTURA POLITICA
10.1.

ALTA

Permet donar d’alta un nou país, per cada nivell desitjat s’ha de prémer
el botó

.

Per finalitzar i donar d’alta es selecciona el botó acceptar

10.2.

.

MODIFICAR

El primer és seleccionar el país al qual volem modificar la seva estructura
administrativa.
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Un cop seleccionat s’obté la seva estructura.

Tenim 3 opcions :

Afegir un nou nivell

Tenint seleccionat, el nivell del qual dependrà, es selecciona el botó afegir.
Es mostren les caselles per introduir les dades del nou nivell.
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Al confirmar l’operació

, s’ obre una nova pantalla per introduir les

noves localitats associades al nou nivell.

A la banda esquerra, es mostren les localitats del nivell superior, per indicar
a on s’associen les noves localitats.

Desprès introduir una per una les localitats o bé a través del fitxer de
l’anterior apartat es pot importar les localitats.

Un cop afegida una nova localitat, la pantalla mostrarà un nou botó:
continuar
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En el cas que l’anterior nivell inferior, tingues localitats associades, obtenim
una nova pantalla per poder associar-les a les noves localitats afegides.
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S’ha d’indicar la localitat superior, i marcar les localitats que en dependran.
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Modificar nivell
Al seleccionar modificar, s’obté el detall del nivell

Es pot modificar el nom, la descripció com el check.
El check principal, és per indicar que és un nivell principal, en cas contrari
apareix a la branca amb un *.
Com a mínim cada nivell ha de tenir un nivell principal.

Eliminar nivell

Al prémer aquest botó, eliminem el nivell seleccionat.
S’ha de tenir en compte, que en aquest cas les localitats associades també
s’eliminen, i el nivell inferior passa a ocupar aquest lloc.
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10.3.

ORDRE

ESTRUCTURA LOCALITAT

1

N1

LOC1

2

N2

LOC2

3

N3

LOC3

4

N4

LOC4

ORDRE

ESTRUCTURA LOCALITAT

1

N1

LOC1

2

N3

LOC3

3

N4

LOC4

ASSOCIAR NIVELLS

Primer s’indica el país, i s’obté la seva estructura.
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Un cop seleccionat el nivell, es mostra una altra “casella” on es
selecciona l’altra nivell al qual es vol associar.

Un cop seleccionat, es pot afegir una petita descripció per especificar el
motiu.
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Per confirmar l’operació prémer el botó acceptar

10.4.

CAMBIAR RELACIONS

El primer es seleccionar el país, un cop seleccionat s’obté la seva
estructura.
Un cop seleccionat el nivell, obtindrem els nivells associats.
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Seleccionem l’associació a modificar i s’obté el detall.

Finalment es pot modificar el que interessi prement el botó
O bé eliminar la relació amb el botó
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11. DADES PERSONALS

Permet modificar les dades personals de l’usuari.

La clau d’accés o bé el correu electrònic.
També pot donar-se de baixa del sistema.
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