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1

INTRODUCCIÓ
En aquesta secció es farà una introducció al projecte, parlant de les motivacions, els

objectius i l’abast.
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1.1 Motivació
Aquest projecte neix de la necessitat de la Fundació Carles Pi i Sunyer de tenir un
sistema d’informació que els permeti agilitzar la seva tasca, relacionada amb l’anàlisi estadístic
de matrius amb gran quantitat de dades.
La Fundació Carles Pi i Sunyer (a partir d’ara l’anomenarem la “Fundació”) és un centre
de recerca, estudi i promoció del coneixement sobre l'àmbit del govern local i les comunitats
autònomes. Amb l'objectiu de fer aportacions acadèmiques importants, la Fundació combina
el treball d'investigació intern amb encàrrecs de recerca externa a persones procedents de les
diverses disciplines de les ciències socials.
La Fundació es dedica a realitzar diferents projectes, com l’Observatori de Govern
Local, Indicadors de Gestió Pública, Immigració i Padró, etc. Cadascun d’aquest projectes és un
estudi estadístic format per un conjunt de documents, matrius de dades i enquestes.
La Fundació i el Laboratori de Càlcul de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (a partir
d’ara “LCFIB”), el març del 2009, van signar un convenir amb l’objectiu de crear una base de
dades única i eficient que contingués emmagatzemada la informació de totes les enquestes
que fa la Fundació per tal de millorar la seva explotació.
El març del 2010, es signa un segon conveni amb l’objectiu de realitzar l’anàlisi, disseny
i desenvolupament d’un Sistema d’Informació que permeti efectuar operacions complexes (la
més important, la fusió) sobre matrius de dades al personal de la Fundació Carles Pi i Sunyer.
Donat que em trobava com a becari al LCFIB i, en aquells moments, estava buscant un
projecte per dur a terme com a Projecte Final de Carrera, l’LCFIB decideix que m’incorpori al
equip que durà a terme el segon conveni. El projecte em va resultar interessant, ja que em
permetria posar en pràctica algunes coses que havia anat aprenent al llarg de la carrera (bases
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de dades, planificació de projectes, etc.), algunes d’altres que havia après com a becari al LCFIB
(HTML, CSS, Javascript, etc.) i, evidentment, aprendre’n algunes de noves.

1.2 Objectius i Abast
Com ja s’ha comentat, l’objectiu primordial de la Fundació és aconseguir la fusió de
matrius de dades (entre d’altres operacions). La Fundació, com s’ha dit, realitza estudis
estadístics (concretament enquestes). Aquestes enquestes, que es troben en format Triple-S1 i
es la pròpia Fundació qui les genera amb SNAP2, s’envien a diferents ens per tal que les
responguin. Aquestes respostes, s’emmagatzemen en fitxers SPSS3, que tenen format de
matriu. En aquesta matriu, les columnes representen variables associades a preguntes i les
files representen respostes donades a aquestes preguntes. Les variables associades a les
preguntes tenen diversos camps que aporten informació extra. Per exemple, un dels camps
associats a aquestes variables és una etiqueta, un camp de text, que es mostraria com a
enunciat de la pregunta en una enquesta.
Per tal de realitzar una fusió entre dues d’aquestes matrius de dades, cal establir
relacions entre les variables. I és en aquest procés de relacionat de variables on entra aquest
projecte. L’objectiu d’aquest projecte consisteix a facilitar el procés de relacionat de variables
mitjançant el relacionat d’enunciats de preguntes. És a dir, utilitzant la informació addicional
que aporten les variables, establir relacions entre aquestes.
Per dur a terme aquest procés, s’ha dividit el treball en dos mòduls. El primer
d’aquests mòduls permetrà als usuaris de la Fundació introduir un qüestionari al sistema.
Aquest qüestionari portarà associats un fitxer d’enquesta SNAP en format Triple-S i, com a
1

Triple-s és un format estandarditzat de fitxers, basat en XML, utilitzat per compartir qüestionaris entre
diferents aplicacions (com SNAP)
2
SNAP és una aplicació propietària que permet dissenyar i publicar qüestionaris en diversos formats
(paper, digitals, ...).
3
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) és un programa estadístic propietari molt utilitzat en
les ciències socials i les empreses d’investigació de mercat. És molt popular degut a la capacitat que
ofereix per a treballar amb volums de dades molt grans.
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mínim, una matriu de dades SPSS. Quan un usuari introdueixi un qüestionari al sistema, aquest
recorrerà el fitxer Triple-S i n’extraurà la informació sobre les preguntes, que desarà en una
base de dades.
El segon mòdul, llegirà la informació sobre les preguntes de la base de dades i la
mostrarà a l’usuari d’una manera intuïtiva, per tal que aquest pugui establir les relacions d’una
pregunta amb d’altres preguntes, en base a l’enunciat. Aquestes relacions s’aniran registrant
també a la base de dades, generant un sistema més robust amb més coneixement a mesura
que s’avanci en el seu ús, facilitant cada cop més la tasca de relacionar les preguntes.
S’ha de tenir en compte que aquest sistema no permetrà fer correccions als continguts
del fitxers, és a dir, no permetrà crear, modificar ni seleccionar la informació de les matrius de
dades ni de les seves variables.

1.3 Glossari
Durant el transcurs del projecte, es van produir nombroses i freqüents reunions amb el
client, amb l’objectiu d’assegurar que l’aplicació s’encaminava cap a on corresponia. Fruit de
les primeres reunions, va sorgir la necessitat de definir certs conceptes per tal de poder
comunicar-se amb el client sense ambigüitats.


Projecte: És un estudi sobre una temàtica concreta que aporta dades d’interès científic
i acadèmic sobre l’àmbit del govern local i les comunitats autònomes i que usualment
té natura cíclica.



Edició: És un estudi sobre un projecte durant un temps limitat, en un territori concret.



Enquesta: És la informació de l’àmbit on es realitza l’estudi sobre una població
determinada amb un conjunt de preguntes dins d’una edició concreta.
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Matriu de dades: Conjunt de respostes d’una enquesta concreta representades en una
taula de dues dimensions, variables i individus, on les variables són equivalents a les
preguntes i els individus són la mostra representativa de l’enquesta.



Qüestionari: Conjunt de preguntes que es formulen a un conjunt d’individus.



Pregunta: És l’acció de demanar una persona a una altra informació sobre quelcom
que desitja saber o la solució d'algun dubte. En aquest projecte es considera que una
pregunta està formada per un enunciat i les seves possibles respostes. En el projecte,
es consideren tres tipus de preguntes:
o

Pregunta No Categòrica: Pregunta que només consta d’enunciat.

o

Pregunta Categòrica: Pregunta que, a més d’enunciat, té opcions de resposta
definides.

o

Bateria de Preguntes: Conjunt de preguntes (categòriques o no categòriques)
que tenen un enunciat (o part) en comú.



Un exemple de pregunta
B2 Província
Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona



[
[
[
[

]
]
]
]

Enunciat: És el text que formula la pregunta al individu. Per exemple:
“Província”



Conjunt d’opcions de respostes: Conjunt de possibilitats que es dóna a l’individu per
tal respondre una pregunta. Per exemple:
Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona



[
[
[
[

]
]
]
]

Opció de resposta: És una de les opcions que es dóna del conjunt de respostes:
12

Anàlisi i gestió de dades estadístiques en web
Barcelona



[ ]

Resposta: Són les paraules amb què hom respon a una pregunta. En el nostre cas, és
l’opció de resposta escollida per un individu entre el conjunt d’opcions de resposta.
Per exemple:
Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona





[ ]
[X]
[ ]
[ ]

Versió: Hi ha dos tipus de versions.
o

Versió d’enunciat: És el text de l’enunciat en un moment concret.

o

Versió de conjunt d’opcions de respostes:


És el text de les opcions de resposta en un moment concret



És un conjunt d’opcions de resposta diferents d’una mateixa pregunta

Variable: Una variable representa una sèrie de qualitats o propietats dels individus
d’una població que poden ser mesurables.



Informes: Document informatiu sobre una enquesta on s’expliquen les dades de la
seva matriu de dades de l’enquesta.



Individus: Mostra representativa d’una matriu de dades, no cal que siguin individus
individuals sinó que poden ser entitats representatives com un ajuntament o similar.



SPSS: Stadistical Package for the Social Science, és un programari estadístic informàtic
molt utilitzat a les ciències socials i per les empreses d’investigació de mercat.



R: és un llenguatge de programació i un entorn de desenvolupament de software per a
l'obtenció de càlculs i gràfics estadístics.



SNAP: Snap Survey Software, és un conjunt integrat de programes de software pel
disseny de qüestionaris, publicació, reunió y anàlisis de dades.
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2

REQUISITS
En aquest apartat es veuran els requisits que ha de complir el sistema. Es diferenciarà

entre requisits funcionals i requisits no funcionals.
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2.1 Requisits funcionals
Els requisits funcionals són aquells requisits que defineixen les qualitats que ha de
tenir l’aplicació en referència a les seves funcionalitats. A continuació, s’exposen els requisits
funcionals del projecte agrupats per les operacions que aquest podrà realitzar.
2.1.1

Introduir Qüestionari
Els usuaris de la Fundació han de poder introduir les qüestionaris en format Triple-S

del SNAP i la seva matriu de dades SPSS relacionada, per tal de poder extreure les preguntes
del qüestionari i relacionar-les amb les variables de la matriu de dades. El sistema, amb la
informació del Triple-S i el SPSS, identificarà les preguntes, les opcions de resposta (si s’escau)
i les variables associades a cada pregunta.
Els passos que segueix el sistema per dur a terme aquest procés són:
1. L’usuari de la Fundació puja al sistema el qüestionari del SNAP en format Triple-S,
juntament amb la matriu SPSS relacionada.
2. El sistema, amb la informació del Triple-S i el SPSS, identifica les preguntes, les
respostes i les variables associada a cada pregunta.
3. El sistema extreu la informació del fitxer Triple-S i la matriu de dades i la
emmagatzema a la base de dades.
4. El sistema indica a l’usuari si tot ha anat correctament o si hi hagut algun error.
A continuació es mostra un esquema simplificat del procés.
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Formulari d’inserció
de Qüestionari

Dades del formulari

Base de Dades
(Repositori)
Fitxers de SNAP i SPSS

Anàlisi del fitxer
Triple-S

Servidor de Fitxers
Generació d’arbre
d’objectes DOM

Recorregut de l’arbre
d’objectes DOM

Extracció de
preguntes i respostes
del
fitxer SNAP

Extracció de
variables del fitxer
SNAP

Il·lustració 1 Esquema del procés d'introducció de qüestionari

2.1.2

Afegir Matrius de Dades
Com s’ha comentat anteriorment, un qüestionari ha de tenir associat, com a mínim,

una matriu (no s’ha definit un nombre màxim de matrius). Aquest mòdul permet als usuaris de
la Fundació introduir una matriu de dades i relacionar-la a un qüestionari ja existent.
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Els passos seguits pel sistema són:
1. L’usuari introdueix el fitxer extern (en format SPSS) que conté la matriu de dades.
2. El sistema extreu la següent informació sobre les variables de la matriu de dades, que
serà emmagatzemada al repositori d’informació de matrius:


Nom de les variables



Etiqueta de les variables



Tipus de les variables



Categories de les variables

3. El sistema relaciona la matriu de dades amb un qüestionari ja existent.
2.1.3

Relacionar Preguntes/Enquestes
El sistema permet relacionar les preguntes d’un qüestionari amb preguntes existents al

sistema (repositori). Aquesta és la funcionalitat principal del projecte. És per això que va ser
necessari deixar ben clar quin tipus de relacions es podrien establir (igual, equivalent i
diferent) entre els diferents elements (pregunta, enunciat, conjunt d’opcions de resposta i
opció de resposta). Després d’unes quantes reunions amb els membres de la Fundació, es van
establir les següents equivalències.
2.1.3.1 Equivalència d’enunciat

Diferents

Definició

Exemple

Són enunciats conceptualment diferents.

Població ≠ Província

Conceptualment són:
Equivalents

Animal de companyia ≈
el mateix enunciat amb text diferent
Mascota

Iguals

Tenen el text de l’enunciat idèntic.

Població = Població
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2.1.3.2 Equivalència d’opcions de resposta
Definició

Exemple

Són opcions de respostes conceptualment
Diferents

Barcelona ≠ Zaragoza
diferents.
Conceptualment són:

Equivalents

Iguals

la mateixa resposta amb text diferent

BCN ≈ Barcelona

Tenen el mateix text de resposta.

Barcelona = Barcelona

2.1.3.3 Equivalència de conjunts d’opcions de resposta
Definició
Diferents

Conceptualment són conjunts disjunts d’opcions de resposta.
Conceptualment són:
el mateix número d’opcions de resposta amb text diferent

Equivalents
un subconjunt d’opcions de respostes iguals
un subconjunt d’opcions de respostes equivalents
Iguals

Tenen el mateix text i número d’opcions de resposta.

Diferents

Conjunt de respostes 1:

Conjunt de respostes 2:

Barcelona

[ ]

Saragossa

[ ]

Tarragona

[ ]

Terol

[ ]
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Equivalència amb mateix número d’opcions de resposta i text diferent

Conjunt de respostes 1:

Conjunt de respostes 2:

Barcelona

[ ]

BCN

[ ]

Tarragona

[ ]

TGN

[ ]

Equivalència amb un subconjunt d’opcions de respostes iguals

Conjunt de respostes 1:

Conjunt de respostes 2:

PP

[ ]

PP

[ ]

PSOE

[ ]

PSOE

[ ]

CIU

[ ]

Equivalència amb un subconjunt d’opcions de respostes equivalents

Conjunt de respostes 1:

Conjunt de respostes 2:

PP

[ ]

Partit Popular

[ ]

PSOE

[ ]

Partit Socialista

[ ]

CIU

[ ]
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2.1.3.4 Equivalència de preguntes
Definició
Diferents

Tenen enunciats diferents.
Són equivalents si:
enunciats iguals i conjunt d’opcions de respostes equivalents
enunciats iguals i conjunt d’opcions de respostes diferents

Equivalents
enunciats equivalents i conjunt d’opcions de respostes iguals
enunciats equivalents i conjunt d’opcions de respostes equivalents
enunciats equivalents i conjunt d’opcions de respostes diferents
Iguals

Tenen enunciats iguals i conjunt d’opcions de respostes iguals.

Enunciats iguals i conjunt d’opcions de respostes equivalents
B2 Província

B2 Província

Barcelona

[ ]

BCN

[ ]

Tarragona

[ ]

TGN

[ ]

Lleida

[ ]

LLE

[ ]

Girona

[ ]

GIR

[ ]
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Enunciats iguals i conjunt d’opcions de respostes diferents
B2 Província

B2 Província

Barcelona

[ ]

Saragossa

[ ]

Tarragona

[ ]

Osca

[ ]

Lleida

[ ]

Terol

[ ]

Girona

[ ]

Enunciats equivalents i conjunt d’opcions de respostes iguals
B2 Partit Polític

B2 Agrupació política

PP

[ ]

PP

[ ]

PSOE

[ ]

PSOE

[ ]

Enunciats equivalents i conjunt d’opcions de respostes equivalents
B2 Partit polític

B2 Agrupació política

PP

[ ]

PP

[ ]

PSOE

[ ]

PSOE

[ ]

CIU

[ ]

Enunciats equivalents i conjunt d’opcions de respostes diferents
B2 Partit Polític

B2 Agrupació política

PP

[ ]

CIU

[ ]

PSOE

[ ]

ERC

[ ]
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2.1.3.5 Equivalència per Idiomes
Les equivalències per Idioma venen donades per les equivalències entre preguntes del
mateix idioma. Entre diferents idiomes només s’utilitzarà equivalència d’igualtat per relacionar
preguntes.
Definició
Diferents

No són la mateixa pregunta.

Iguals

És una traducció literal.

Exemple

Població = Población

Establir les relacions no és quelcom trivial. És per això que l’aplicació permet establir
relacions entre enunciats i opcions de resposta i, derivades d’aquestes, estableix les relacions
entre les preguntes. Per fer aquesta relació el que fa el sistema és:
1. Mirar si l’enunciat de la pregunta del nou qüestionari és igual a algun altre enunciat
emmagatzemat. En cas afirmatiu passarà al punt 3.
2. Si no troba cap enunciat igual, permet a l’usuari cercar un enunciat que se li assembli.
En cas que en trobi un, afegeix el nou enunciat com a equivalent a l’existent. En cas
contrari, l’emmagatzemarà com una nova pregunta.
3. En el cas que la pregunta tingui opcions de resposta, per cada una de les opcions
cercarà una d’igual al repositori. Si la troba, la relacionarà amb l’existent. Si no,
permetrà a l’usuari buscar una d’equivalent. Com en el cas de l’enunciat, si l’usuari
troba una opció, el sistema la relacionarà com a equivalent. En cas contrari, la opció
s’afegirà com a nova, relacionada amb l’enunciat.
Aquest procés s’explicarà amb més detall a l’apartat de Casos d’Ús.
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A més, el sistema proporciona una altra funcionalitat que permet relacionar les
preguntes d’un qüestionar amb preguntes del repositori, considerant aquest qüestionari com
una traducció d’un altre ja relacionat.

2.2 Requisits No funcionals
A l’enginyeria del software, un requisit no funcional és un requisit que especifica
criteris que poden ser utilitzats per jutjar l’operació d’un sistema en lloc del seu comportament
específic, ja que aquest correspon als requisits funcionals. És a dir, fa referència a tots aquells
requisits que ni descriuen informació a desar ni funcions a realitzar.
2.2.1

Rendiment
Els requisit de rendiment han de proporcionar temps de resposta acceptables als

processos del sistema, garantir velocitat estable de navegació pels usuaris del sistema i
optimitzar l’execució de processos del sistema per disminuir la congestió de recursos.
En cas que es detecti que alguna operació del sistema tingui un temps de resposta
superior a 10 segons, es mostrarà un avís a l’usuari indicant que s’està realitzant l’operació. El
sistema ha de permetre la consulta de la informació de forma concurrent a 30 usuaris de la
Fundació.
2.2.2

Base de Dades
El tipus d’informació a accedir i manegar pel sistema són habitualment matrius de

dades representades en fitxers. Aquests fitxers estan organitzats per projectes i edicions.
Segons el tipus de projecte hi ha diferent quantitat de fitxers.
2.2.3

Atributs del Sistema
Es detallen els atributs de qualitat del sistema que permetran executar amb eficiència i

eficàcia les funcionalitats plantejades.
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2.2.3.1 Fiabilitat
El sistema ha de tenir la capacitat de respondre a fallades de forma que aquestes
puguin ser arreglades, de tal forma que el sistema es recuperi per poder seguir operant i que el
sistema guardi coherència amb les dades que es puguin veure implicades a la fallada.
2.2.3.2 Disponibilitat
El sistema ha d’estar disponible per proporcionar servei als usuaris de la Fundació
durant les seves hores de treball, de dilluns a divendres de 8h a 19h. El sistema s’ha dissenyat
pensant en la disponibilitat màxima però tenint en compte els intervals de temps en el que els
treballadors de la Fundació no utilitzen el sistema per programar backups i realitzar tasques de
manteniment i actualitzacions del sistema.
2.2.3.3 Seguretat
El sistema de la Fundació compleix el següents requisits de seguretat:


Accés restringit a l’aplicació. Les eines de gestió de la web només són accessibles pels
usuaris autoritzats i identificats mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya.



Evitar accessos no convencionals. Degut al requisit anterior, és necessari evitar l’accés
d’usuaris a les aplicacions d’administració i de gestió de continguts mitjançant altres
vies que no siguin les convencionals d’identificació mitjançant nom d’usuari i
contrasenya.



Registrar esdeveniments del sistema, utilitzant informació de la sessió de l’usuari
(LOG’s).



Us de Sessions d’usuari, mantenint la independència de cadascuna de les sessions dels
usuaris, evitant que la informació que es manega per cada usuari es barregi amb la
informació de altres usuaris.
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2.2.3.4 Supòsits i dependències
Les dependències amb software extern cal tenir-les en compte ja que si s’actualitzen
les versions del software extern (SNAP, SPSS i Excel), poden existir problemes de versions amb
les llibreries del sistema, i pot ser necessari actualitzar aquestes llibreries i realitzar algunes
modificacions al sistema.
Les versions actuals d’aquest software extern són:
Nom

Versió

Referència

SNAP Professional

9 i 10

http://www.snapsurveys.com/

SPSS

15 i 17

http://www.spss.com/
http://office.microsoft.com/es-

Microsoft Excel 2007

12.0.6425.1000
es/excel/default.aspx
Taula 1. Versions del software extern

2.2.3.5 Portabilitat
El sistema ha de garantir la compatibilitat amb diferents navegadors d’ús comú,
concretament:


Internet Explorer 7.0 o posterior



Mozilla Firefox 3.X o posterior



Google Chrome 10.X o posterior
Les operacions del sistema no hauran d’esta lligades en gran mesura al navegador

instal·lat al client de tal forma que la funcionalitat no dependrà del mateix. L’ús d’altres
navegadors estarà determinat per la seva capacitat per desplegar adequadament la capa de
presentació del sistema.
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3

ANÀLISI I DISSENY
En aquesta secció es parlarà de les fases d’anàlisi i disseny del projecte, des dels casos

d’ús fins a les interfícies, passant pel model conceptual.
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3.1 Casos d’ús
En aquest apartat es tractaran els diferents casos d’ús presents al sistema. Un cas d’ús
reflecteix com l’usuari interactuarà amb el sistema que s’està desenvolupant. Primer de tot,
se’n farà una enumeració per a tenir-los presents:


Introduir Qüestionari



Afegir Matrius de Dades



Relacionar Qüestionaris / Preguntes
o

Qüestionaris en el mateix idioma

o

Qüestionaris en diferent idioma

A la figura següent es mostren els casos d’ús relacionats amb l’usuari que els durà a
terme.

Il·lustració 2 Diagrama de casos d'ús del sistema
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3.1.1

Introduir Qüestionari
L’objectiu d’aquest cas d’ús és afegir un nou qüestionari a una enquesta4 del sistema,

així com extreure’n les seves preguntes i afegir-les al repositori de preguntes del sistema.
3.1.1.1 Actors


Usuari Fundació

3.1.1.2 Pre-Condicions


L’usuari està identificat al sistema.



L’usuari té seleccionada una enquesta.

3.1.1.3 Post-Condicions

4



S’ha afegit un nou qüestionari al sistema.



S’ha relacionat el nou qüestionari amb una enquesta del sistema.



S’han afegit les preguntes del qüestionari al repositori del sistema.

Veure apartat “1.3: Glossari”
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3.1.1.4 Curs bàsic d’esdeveniments
Usuari Fundació

Sistema

1. L’usuari indica al sistema que vol
introduir un nou qüestionari.
2. El

sistema

demana

la

informació

necessària per introduir el qüestionari:


Nom del qüestionari



Idioma



Nom del fitxer del qüestionari



Nom del fitxer de la matriu

3. L’usuari introdueix la informació
demanada, el fitxer del qüestionari i
el de la matriu associada.
4. El

sistema valida la informació

introduïda, afegeix el nou qüestionari
i la matriu al sistema i extreu les
preguntes del qüestionari.
5. El sistema marca que les preguntes
del

qüestionari

no

han

estat

relacionades amb les del repositori.

Curs alternatiu d’esdeveniments
En cas que hi hagi error en la validació del punt 4, el sistema informa a l’usuari que s’ha
produït un error i es torna al punt 2.
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3.1.2

Afegir Matriu de Dades
L’objectiu d’aquest cas d’ús es introduir una nova matriu de dades al sistema i

relacionar-la amb un qüestionari introduït al sistema prèviament.
3.1.2.1 Actors


Usuari Fundació

3.1.2.2 Pre-Condicions


L’usuari està identificat al sistema.



Està seleccionada una enquesta, edició o projecte.

3.1.2.3 Post-Condicions


S’ha emmagatzemat la matriu de dades al sistema, relacionant-la amb una enquesta,
edició o projecte.



S’ha associat la matriu de dades a un qüestionari, en cas d’haver-se relacionat amb
una enquesta.
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3.1.2.4 Curs bàsic d’esdeveniments
Usuari Fundació

Sistema

1. L’usuari indica al sistema que vol
afegir una matriu de dades al
sistema.
2. El sistema demana si vol relacionar la
matriu amb un qüestionari del
sistema.
3. L’usuari selecciona un qüestionari
del sistema.
4. L’usuari relaciona les variables de la
matriu de dades amb les preguntes
del qüestionari segons les dades del
repositori de preguntes.
5. El sistema mostra si hi ha variables de
la matriu que no s’han pogut
relacionar amb el qüestionari, i
demana que l’usuari validi la relació.
6. L’usuari valida la relació entre el
qüestionari i la matriu.
7. El sistema emmagatzema la matriu
de dades i la relació entre les
variables de la matriu i el qüestionari
dins de l’enquesta, edició o projecte
seleccionat.
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Curs alternatiu d’esdeveniments
Usuari Fundació
3.2. L’usuari

no

Sistema
selecciona

cap

qüestionari
4.2. El sistema emmagatzema la matriu
de dades dins de la enquesta, edició
o

projecte

seleccionat,

relacionar-ne les variables.
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3.1.3

Relacionar Preguntes
L’objectiu d’aquest cas d’ús és establir relacions entre les preguntes d’un qüestionari

introduït al sistema i les existents al repositori de preguntes del sistema. Per tal de relacionar
les preguntes, cal definir quines equivalències hi ha entre els seus enunciats i les seves
opcions de resposta, si en té (veure Glossari).
3.1.3.1 Actors


Usuari Fundació

3.1.3.2 Pre-Condicions


L’usuari està identificat al sistema.



S’ha seleccionat un qüestionari del sistema.

3.1.3.3 Post-Condicions


S’ha relacionat una o més preguntes del qüestionari –que l’usuari ha marcat com igual
o equivalent - amb preguntes existents al qüestionari del sistema.



S’han afegit al sistema aquella o aquelles preguntes que l’usuari ha determinat com a
diferents de les ja existents.

3.1.3.4 Curs bàsic d’esdeveniments
Usuari Fundació
1.

Sistema

L’usuari indica al sistema que vol
relacionar les preguntes d’un
qüestionari amb les existents al
repositori de preguntes.
2. El sistema extreu les preguntes del
qüestionari seleccionat.
3. El sistema selecciona l’enunciat de la
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primera pregunta sense tractar del
qüestionari.
4. El sistema permet relacionar
l’enunciat seleccionat amb un
enunciat d’una pregunta del
repositori. Les relacions possibles
són:
a. Igual
b. Equivalent
c. Diferent
5. L’usuari indica que el tipus de relació
entre els enunciats és diferent i
valida la relació.
6. Si la pregunta és categòrica, el
sistema mostra el conjunt d’opcions
de resposta relacionat amb l’enunciat
del qüestionari.
7. L’usuari valida el nou conjunt
d’opcions de respostes.
8. El sistema crea una nova pregunta al
repositori de preguntes amb el nou
enunciat i el nou conjunt d’opcions
de resposta.
9. Si queden més preguntes al
qüestionari, torna al pas 3.
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3.1.3.5 Curs alternatiu d’esdeveniments (I)
Usuari Fundació

Sistema

5.2. L’usuari indica que el tipus de
relació entre els enunciats és igual o
equivalent i valida la relació.
6.2. Si la pregunta és categòrica, el
sistema permet relacionar cada opció
de resposta de la pregunta del
qüestionari amb opcions de resposta
de la pregunta escollida del
repositori.
Les relacions possibles són:
a. Igual
b. Equivalent
c. Diferent
7.2. L’usuari selecciona el tipus de
relació entre la opció de resposta de
la pregunta del qüestionari i opcions
de resposta del repositori i valida les
relacions.
8.2. El sistema assigna la opció de
resposta del qüestionari a les opcions
de resposta de la pregunta del
repositori en el cas de ser igual o
equivalent.
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En el cas de ser diferent,
emmagatzema una nova opció de
resposta associada a la pregunta.
9.2. El sistema emmagatzema el conjunt
d’opcions respostes de la pregunta
del qüestionari i la relació entre
enunciats.
10.2. Si queden més preguntes al
qüestionari, torna al pas 3.

3.1.3.6 Curs alternatiu d’esdeveniments (II)
Usuari Fundació

Sistema
6.3. Si la pregunta és no categòrica, el
sistema emmagatzema la relació
entre enunciats.
7.3. Si queden més preguntes al
qüestionari, torna al pas 3.

3.1.3.7 Diagrama d’activitats del cas d’ús
El diagrama d’activitats explica les possibles accions que es poden prendre en el
transcurs del cas d’ús. Aquest diagrama mostra la seqüència d’accions a realitzar al relacionar
les preguntes d’un qüestionari amb les preguntes del repositori del sistema.
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Comprobar si queden
preguntes al qüestionari

queden

Seleccionar pregunta
del qüestionari

no queden
Seleccionar enunciat
del repositori de preguntes
Afegir conjunt d’opcions
de respostes al repositori
Comparar enunciats

Nova versió d’enunciat
Afegir nova
versió d’enunciat

diferents

equivalents
iguals

Seleccionar versió
predeterminada

Llistar les preguntes
de la bateria

Afegir enunciat nou
al repositori

Nova pregunta

Assignar mateix
enunciat del repostori

Si

És una bateria de preguntes
No hi pot haver una bateria de preguntes
dins d’una altra bateria de preguntes
No

Té opcions de resposta

Seleccionar primera
pregunta de la bateria
No

Nova bateria de
preguntes

Si
Seleccionar una opció de resposta
de l’enunciat del qüestionari.

no queden
queden
Afegir nova versió de conjunt
d’opcions de resposta

Mostrar les opcions de resposta
del repositori relacionades amb la pregunta

Relacionar l’opció de resposta
del qüestionari amb l’opció
de resposta del repositori.

Comparar opció de resposta del qüestionari
amb una opció del repositori

equivalents

Nova versió
d’opcions de resposta

diferents

iguals

Afegir l’opció de resposta
al conjunt d’opcions
del repositori

Nova opció de
resposta

Asignar l’opció de resposta
a la opció del repositori.

Nova versió d’enunciat

Il·lustració 3 Diagrama d'activitat per al cas d'ús de Relacionar Preguntes
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3.1.4

Relacionar Preguntes per Idioma
L’objectiu d’aquest cas d’ús és establir relacions entre les preguntes d’un qüestionari

introduït

al sistema i un altre qüestionari del repositori en altre idioma. Aquest nou

qüestionari és una traducció de l’existent. Per tal de relacionar les preguntes, cal definir quines
equivalències hi ha entre els seus enunciats i les seves opcions de resposta (veure
Equivalències).
3.1.4.1 Actors


Usuari Fundació

3.1.4.2 Pre-Condicions


L’usuari està identificat al sistema.



S’ha seleccionat un qüestionari del sistema.

3.1.4.3 Post-Condicions


S’ha relacionat una o més preguntes d’un qüestionari que és traducció d’un altre
existent al repositori.



S’ha afegit al repositori aquella o aquelles preguntes que l’usuari ha catalogat com a
diferent de les existents.

3.1.4.4 Curs bàsic d’esdeveniments
Usuari Fundació
1.

Sistema

L’usuari indica al sistema que vol
relacionar les preguntes d’un
qüestionari per idioma.
2. El sistema mostra els qüestionaris en
altres idiomes del repositori.

3. L’usuari selecciona el qüestionari en
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un altre idioma.
4. El sistema extreu les preguntes del
qüestionari nou (aquell que és una
traducció).
5. El sistema obté del repositori les
preguntes del qüestionari que es vol
traduir.
6. El sistema mostra els enunciats de les
preguntes d’ambdós qüestionaris en
dues llistes.
7. El sistema permet establir relacions
entre els enunciats de les preguntes
d’ambdós qüestionaris. Les relacions
possibles són:
a. Igual
b. Diferent
8. L’usuari indica quines de les
preguntes del qüestionari tenen una
relació d’igualtat amb preguntes del
repositori.
9. El sistema obté l’enunciat de la
primera pregunta sense tractar de la
llista de preguntes del qüestionari
nou.
10. Si la pregunta és categòrica, el
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sistema permet relacionar cada opció
de resposta de la pregunta del
qüestionari amb opcions de resposta
de la pregunta relacionada del
repositori.
Les relacions possibles són:
a. Igual
b. Diferent
11. L’usuari selecciona el tipus de relació
entre la opció de resposta de la
pregunta del qüestionari i opcions
de resposta del repositori i valida les
relacions.
12. El sistema assigna la opció de
resposta del qüestionari a les opcions
de resposta de la pregunta del
repositori, en el cas de ser igual.
En el cas de ser diferent,
emmagatzema una nova opció de
resposta, associada a la pregunta.
13. El sistema emmagatzema el conjunt
d’opcions de resposta de la pregunta
del qüestionari i la relació entre
enunciats.
14. Si queden més preguntes al
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qüestionari, torna al pas 9.

3.1.4.5 Curs alternatiu d’esdeveniments
Usuari Fundació

Sistema
10.2. Si la pregunta és no categòrica, el
sistema emmagatzema la relació entre
enunciats.
11.2. Si queden més preguntes al
qüestionari, torna al pas 9.

3.1.4.6 Diagrama d’activitats del cas d’ús
El diagrama d’activitats explica les possibles accions que es poden prendre en el
transcurs del cas d’ús. Aquest diagrama mostra el seguit de passos que cal dur a terme per
relacionar preguntes d’idiomes diferents.
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Seleccionar qüestionari del repositori
en altre idioma (QTraducció)
Seleccionar qüestionari del repositori
amb el que es vol relacionar (QOriginal)

Seleccionar tipus de
pregunta a tractar
Llistar enunciats de les preguntes
dels dos qüestionaris, dels tipus indicats
Indicar relacions d’igualtat entre
els enunciats dels qüestionaris

Comprovar si queden enunciats
a la llista de relacions establertes

queden

Afegir nova versió d’enunciat
a la pregunta del repositori

no queden
És de tipus “Categòrica”

No

Si

Seleccionar una opció
de resposta de l’enunciat
del qüestionari.

no queden
queden
Mostrar les opcions de resposta
del repositori relacionades amb la pregunta

Comparar opció de resposta
del qüestionari
amb el repositori

Asignar l’opció de resposta
a la opció del repositori.

diferents

iguals

Afegir l’opció de resposta
al conjunt d’opcions
del repositori

Il·lustració 4 Diagrama d'activitat per al cas d'ús de Relacionar Preguntes per Idioma
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3.2 Model Conceptual
A continuació es presenta el diagrama de classes UML que mostra les entitats del
domini, els seus atributs i mètodes i les relacions entre aquestes. El diagrama s’ha separat en
tres parts, per claredat. La primera part mostra les entitats que defineixen el sistema de
qüestionaris i matrius, mentre que la segona permet veure les entitats que conformen el
repositori de preguntes. Per últim, la tercera part mostra l’estructura que s’ha utilitzat per
extreure les dades dels fitxers Triple-S. S’han omès les funcions getters i setters, així com les
constructores, per tal de facilitar la lectura.
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Sistema de Qüestionaris i Matrius
Edició
-id : Integer
-versio : String
-cens : Integer
-mostra : Integer
-dataInici : Date
-dataFi : Date
-anyPressupostari : Date
-anyPadro : Date
-observacions : String
-idProjecte : Integer

«enumeration»
TipusFitxer

Projecte
*

-id : Integer
-nom : String
-observacions : String

1

+id
+nom = Access, Excel, SNAP, SPSS, PDF

Fitxer
1
*
Enquesta
-id : Integer
-nom : String
-cens : Integer
-mostra : Integer
-univers : String
-registre : String
-font : String
-observacions : String
-idEdicio : Integer

*

1

-id : Integer
-nom : String
-tipus : TipusFitxer
-ruta : String
-dataInsercio : Date
-dataCreacio : Date
-observacions : String
-parent : Object

FitxerTripleS

1

1
1
*

FitxerMatriu

1..*
1

Qüestionari
-id : Integer
-idioma : Integer
-idFitxerQuestionari : Integer
-idEnquesta : Integer
-nom : String

Idioma
-id : Integer
-nom : String

1
*

1

1..*1
1
Matriu
-id : Integer
-nom : String
-idQuestionari : Integer

1..*
PreguntaQüestionari
-idQuestionari : Integer
-posició : Integer
-estat : Estat
-idEnunciat : Integer
-idConjuntOpcionsResposta :
Integer
-idBateria : Integer
-idPregunta : Integer

1

1..*
Variable
-id : Integer
-idMatriu : Integer
-idQuestionari : Integer
-posicio : Integer
-tipus : Integer
-nom : String
-etiqueta : String

*
TextCategoria

1..*

0..1

-text : String

1..*
1

VariableNoCategòrica

VariableCategòrica

Categoria
-codi : Integer
1

Numerica

Alfanumerica

Numerica

1..*

Alfanumerica

Il·lustració 5 Diagrama de classes per gestionar matrius i qüestionaris
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Traduccio

Repositori de Preguntes

-idQuestionariOrig : Integer
-idQuestionariTrad : Integer

*
*

PreguntaQüestionari

«enumeration»
Estat
+type = Tractada, No Tractada, Omesa

*

«enumeration»
PreguntaType
+type = Categorica, No Categorica, Bateria

Qüestionari

-idQuestionari : Integer
-posició : Integer
-estat : Estat
-idEnunciat : Integer
-idConjuntOpcionsResposta : Integer
-idBateria : Integer
-idPregunta : Integer

1..*

1

*

-dataSource : Object
-relacionar : Relacionar
+getInstance() : Relacionar
+recorrerQuestionari() : QuestionariSNAP
+generarLlistatPreguntes() : String
+afegirEnunciat() : Boolean
+relacionarEnunciat() : Boolean
+afegirOpcioResposta()
+relacionarOpcioResposta()
+assignarOpcioResposta()
+getPreguntesTractades() : Pregunta
+getPreguntesNoTractades() : Pregunta
+getTextOpcionsResposta() : TextResposta
+calRedirigir() : String
+getProjectesEnunciat() : String
+getOpcionsResposta() : OpcióResposta
+obtenirOpcionsSeleccionades() : String
+afegirTextEnunciat()
+afegirTestResposta()
+quedenPreguntes() : Boolean
+esborrarRelacions()
-esborraEnunciat()
-esborrarConjuntOpcions()
-esborrarPregunta()
-esborrarPreguntaBateria()
+teTraduccio() : Boolean
+teMesRelacionades() : Boolean

-id : Integer
-versió : String
1..* -idPregunta : Integer

-id : Integer
-tipus : PreguntaType

ConjuntOpcionsResposta

*

Enunciat

Pregunta

-id : Integer
-idPreguntaCategorica : Integer
-versio : String

-id : Integer
-idioma : Integer
-idFitxerQuestionari : Integer
-idEnquesta : Integer
-nom : String

0..1

0..1

Relacionar

1

1

1

1..*
1..*

*

0..1

1..*
1

PreguntaBateria
PreguntaCategorica
-multiple : Boolean

PreguntaNoCategorica

-idBateria : Integer
-idPregunta : Integer
-parent : Boolean

TextEnunciat
-idEnunciat : Integer
-idioma : Integer
-text : String
-perDefecte : Boolean

CodiOpcioResposta
-idOpcioResposta : Integer
-idConjuntOpcions : Integer
-codi : Integer

TextResposta
-idOpcioResposta : Integer
-idioma : Integer
-text : String
-perDefecte : Boolean

1..*

OpcióResposta

*

-id : Integer
-idGrup : Integer

Il·lustració 6 Diagrama de classes per gestionar el repositori de preguntes
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Sistema d’extracció de SNAP
A
B
S
T
R
A
C
T

C
O
N
C
R
E
T
E

«interface»
ValorSNAP

«interface»
VariableSNAP

«interface»
PreguntaSNAP

«interface»
OpcioRespostaSNAP

QuestionariSNAPBuilderFactory
+newInstance() : QuestionariSNAPBuilderFactory
+newQuestionariBuilder() : QuestionariSNAPBuilder

«interface»
PreguntaCategoricaSNAP

«interface»
PreguntaNoCategoricaSNAP

«interface»
QuestionariSNAP
+getPreguntes()
+getPreguntesByPosicio()

«interface»
PreguntaBateriaSNAP
+getPreguntes()

QuestionariSNAPBuilder
+parseQuestionari() : QuestionariSNAP

«implementation class»
ValorImpl
-codi : Integer
-text : String

1..*

«implementation class»
PreguntaImpl
-posicio : Integer
-enunciat : String
-parent : PreguntaSNAP
-variable : VariableSNAP

«implementation class»
OpcioRespostaImpl
-codi : Integer
-text : String

*

«implementation class»
VariableImpl
-tipus : VariableSNAPType
-ident : Integer
-nom : String
-etiqueta : String
-textInterview : String
-textAnalysis : String
-valors : ValorSNAP

1
«implementation class»
QuestionariSNAPImpl
-preguntes : PreguntaSNAP
-variables : VariableSNAP
-preguntesOrdenades : PreguntaSNAP

1..*

1
1
XMLQuestionariSNAPBuilderFactory

*
1..*

1..*

*

«implementation class»
PreguntaCategoricaSNAPImpl
-multiple : Boolean
-opcionsResposta : OpcioRespostaSNAP
+getType() : PreguntaSNAPType

«enumeration»
PreguntaSNAPType
+nom = CATEGORICA, NO CATEGORICA, BATERIA

+newQuestionariBuilder() : QuestionariSNAPBuilder

«implementation class»
PreguntaNoCategoricaSNAPImpl

«implementation class»
PreguntaBateriaSNAPImpl
-preguntes : PreguntaSNAP

+getType() : PreguntaSNAPType

+getType() : PreguntaSNAPType

XMLQuestionariSNAPBuilder
+parseQuestionari() : QuestionariSNAP
-buildVariablesDOM()
-buildVariableDOM() : VariableSNAP
-buildValorsDOM() : ValorSNAP
-buildPreguntes()
-buildPregunta() : PreguntaImpl
-buildOpcionsResposta() : OpcioRespostaSNAP

«enumeration»
VariableSNAPType
+nom = SINGLE, MULTIPLE, QUANTITY, CHARACTER, LOGICAL, DATE, TIME

Il·lustració 7 Diagrama de classes per gestionar l'extracció de dades dels fitxers Triple-S
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3.3 Disseny de la Base de Dades
A continuació es mostrarà l’estructura que s’ha dissenyat per a la base de dades. Cal
destacar que el contingut que s’extreu dels fitxers de SNAP no es desa a la base de dades. La
justificació es pot trobar al següent apartat, “Decisions de disseny”.
Es mostra també la BDD de la part per a la gestió de projectes ja que, tot i haver-se
creat en el primer conveni, forma part del sistema complet i se n’utilitzen algunes parts en
aquest segon conveni.

BDD del Sistema de gestió de Projectes
Edicio

Enquesta
PK

idEnquesta

FK1

idEdicio
nom
cens
mostra
univers
registre
font
observacions

PK

idEdicio

FK1

idProjecte
versio
cens
mostra
dataInici
dataFi
anyPressupostari
anyPadro
observacions

FitxersEdicio
PK,FK1
PK,FK2

idEdicio
idFitxer

Usuari
PK
PK

idProjecte
nom
observacions

FitxersProjecte
PK,FK1
PK,FK2

FitxersEnquesta
PK,FK1
PK,FK2

idEnquesta
idFitxer

Fitxer
PK

FK1
TipusFitxer
PK

idTipus

idUsuari

Projecte

idFitxer
nom
tipus
ruta
dataInsercio
dataCreacio
observacions

nom

Il·lustració 8 Disseny de la BDD per a la Gestió de Projectes

idProjecte
idFitxer

password
nom
cognoms
mail
tipus
telefon

BDD del Sistema de Qüestionaris i Matrius
Enquesta
Fitxer
PK

FK1

idFitxer

idEnquesta

FK1

idEdicio
nom
cens
mostra
univers
registre
font
observacions

nom
tipus
ruta
dataInsercio
dataCreacio
observacions

Questionari

FitxersMatriu
PK,FK1
PK,FK2

PK

idFitxer
idQuestionari

PK

idQuestionari

FK1
FK3
FK2

idIdioma
idFitxerQuestionari
IdEnquesta
nom

Idioma
PK

idIdioma
nom
TextCategoria
PK,FK1
PK,FK2

idIdioma
idVariable
text

Matriu
PK

idMatriu

FK1

nom
idQuestionari

Variable

PreguntaQuestionari
PK,FK4
PK

idQuestionari
posicio

FK2
FK1
FK5
FK5

estat
idConjuntOpcions
idEnunciat
idBateria
idPregunta

PK

idVariable

FK1

idMatriu
tipus
nom
etiqueta
idQuestionari
posició

FK2
FK2

Il·lustració 9 Disseny de la BDD del Sistema de gestió per a Qüestionaris i Matrius
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PK,FK1
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codi
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BDD del Repositori de Preguntes

PreguntaQuestionari
PK,FK4
PK

FK2
FK1
FK5
FK5

Pregunta
PK

idQuestionari
posicio
estat
idConjuntOpcions
idEnunciat
idBateria
idPregunta

Traduccions
PK,FK1
PK,FK2

idQuestionariOrig
idQuestionariTrad

idPregunta
tipus
Enuncitat

PreguntaBateria
PK
PK,FK1
PK

idBateria
idPregunta
parent

ConjuntOpcionsResposta
PK
FK1

idConjuntOpcions

PK

idEnunciat

FK1

versio
idPregunta

Questionari
PK

idQuestionari

FK1
FK3
FK2

idIdioma
idFitxerQuestionari
IdEnquesta
nom

PreguntaCategorica
PK,FK1

idPregunta
versio

TextEnunciat

idPregunta

PK,FK1
PK,FK2

multipregunta

idEnunciat
idIdioma
text
perDefecte

CodiOpcioReposta
PK,FK2
PK,FK1
PK

idOpcioResposta
idConjuntOpcions
codi

Idioma
TextResposta
OpcioReposta
PK

PK,FK2
PK,FK1

idOpcioResposta

idOpcioResposta
idIdioma
text
perDefecte

idGrup

Il·lustració 10 Disseny de la BDD del Repositori de Preguntes
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PK

idIdioma
nom

3.4 Disseny de les interfícies
En aquest apartat es mostra el disseny que segueix la interfície de l’aplicació, així com
l’aparença que tenen els diferents formularis i resultats que es mostren a l’usuari.
El contingut que arriba a l’usuari és sempre HTML, acompanyat de JavaScript i retocat
amb CSS. Gràcies a això, el format de les mides, colors, taules... són modificables des de la fulla
d’estil CSS, que s’aplica al llarg de tota l’aplicació. Si fos necessari realitzar canvis en l’estil que
es mostra a continuació, no caldria tocar el codi implementat; només caldria modificar els
arxius CSS.
Començarem per l’entrada a l’aplicació. Mitjançant la següent pantalla, l’usuari
s’autentifica per poder accedir a l’aplicació. Com s’ha comentat, l’aplicació validarà, contra la
base de dades, l’usuari i la contrasenya que s’introdueixin. En cas d’error, es mostrarà un
missatge d’error tal i com es mostra a la Il·lustració 11.

Il·lustració 11 Pàgina d’accés a l’aplicació
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Il·lustració 12 Missatge d'error degut a una autenticació incorrecta

Un cop estem autenticats a l’aplicació, apareixerà la pàgina principal que es mostra a la
il·lustració 12. Durant tota l’aplicació es disposarà a l’esquerra de tres elements. En primer lloc,
un menú que mostrarà una llista dels projectes existents al sistema i que assenyalarà (en
negreta) en quin projecte, edició o enquesta es troba l’usuari. Inicialment, s’ubicarà a la pàgina
del primer projecte. També es disposarà d’un enllaç al formulari de creació de nou projecte. En
segon lloc, hi haurà un altre menú amb una llista d’opcions de gestió de què disposa el
sistema. I per últim, el sistema mostrarà una caixa per realitzar cerques sobre els fitxers del
sistema. Això pel què fa la part esquerra de la pantalla. La zona central és la que anirà
mostrant el contingut del web, en funció del lloc on es trobi l’usuari. A més, sota la capçalera
s’anirà mostrant en tot moment un fil d’Ariadna, que indicarà el camí que s’ha seguit per
arribar a la pàgina actual.
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Il·lustració 13 Pàgina principal de l'aplicació

A la part superior, es troba una capçalera amb el títol (“La Fundació”) i el nom de
l’usuari que ha entrat a l’aplicació. El nom d’usuari és un enllaç a una pàgina amb informació
sobre aquest (il·lustració 13). Des d’aquesta pàgina es pot accedir a diverses opcions (sempre i
quan el perfil de l’usuari ho permeti): editar la informació de l’usuari, esborrar l’usuari i canviar
la contrasenya d’accés (les interfícies d’aquestes operacions no es mostraran, ja que no
pertanyen a l’àmbit del projecte). A més, es disposa d’una icona que permet la sortida de
l’aplicació.
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Il·lustració 14 Pàgina d'informació de l'usuari

Un cop l’usuari ha accedit a l’aplicació, ja pot començar a operar-hi. Caldrà crear
projectes; dins d’aquests, afegir edicions; i dins de cada edició, enquestes. L’enquesta és
l’element on es podran afegir qüestionaris, peça clau pel desenvolupament d’aquest projecte.
Vejam, doncs, quin és el procés per afegir un qüestionari al sistema.
3.4.1

Introduir Qüestionari
Un cop situats a la pàgina d’una enquesta (il·lustració 14), apareixeran tres blocs

d’informació: el de la pròpia enquesta, una llista de qüestionaris relacionats i una llista de
fitxers associats. Dins del segon bloc, hi ha un enllaç a la operació d’afegir qüestionari. Si es
segueix aquest enllaç, es mostrarà un formulari (il·lustració 15) que permetrà donar-lo d’alta al
sistema.
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Il·lustració 15 Pàgina d'informació d'una enquesta

Per donar d’alta un qüestionari al sistema, serà necessària la següent informació:


Nom que es vol donar al qüestionari



Idioma en el que es troba el qüestionari



Nom del fitxer de SNAP associat al qüestionari (tot i que, al sistema de fitxers,
es desarà amb un identificador numèric intern)



Fitxer de SNAP associat al qüestionari, que es desarà al sistema de fitxers de
l’aplicació



Nom de la matriu de dades SPSS associada al qüestionari (tot i que, igual que
en el cas del SNAP, es desarà amb un identificador numèric intern)



Fitxer de dades SPSS associat al qüestionari, que es desarà també al sistema de
fitxers de l’aplicació
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Il·lustració 16 Formulari d'alta de qüestionari

Tots aquests camps són obligatoris. Si algun(s) dels camps es deixa en blanc, s’obrirà
una finestra avisant que hi ha un camp buit i se centrarà el focus sobre aquest. Un cop s’han
introduït les dades, es clica el botó “Desar”. Depenent de la connexió de què es disposi, la
pujada dels fitxers serà més o menys ràpida. És per això que, mentre dura el procés i per tal de
mantenir informat a l’usuari, es mostra un text informant que s’està duent a terme l’operació.
Si es produeix algun error en el transcurs de l’operació d’alta, es mostrarà un missatge
informatiu.
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Un cop l’operació s’ha realitzat amb èxit, es mostrarà una pàgina amb la informació
corresponent al qüestionari que s’acaba d’introduir (il·lustració 16). Des d’aquesta pàgina es té
accés a diverses operacions més:


editar la informació del qüestionari



esborrar el qüestionari



mostrar el contingut del qüestionari, en mode text (clicant al signe “+”)



relacionar les preguntes del qüestionari

A més, es mostrarà també una llista dels fitxers de matriu que estiguin relacionats amb
el qüestionar actual. Sobre aquesta llista també es podran efectuar dues operacions: afegir i
eliminar elements.

Il·lustració 17 Pàgina d'informació d'un qüestionari

Si es fa clic sobre el nom d’algun dels fitxers (tant de la llista de matrius, com del snap),
es mostrarà una pàgina amb informació sobre el fitxer escollit (il·lustració 17). Aquesta pàgina
mostrarà el nom del fitxer, el tipus (SNAP, SPSS, Excel, etc.), la data d’inserció al sistema i la
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data de creació. A més, mostrarà tot un seguit d’operacions realitzables sobre el fitxer en
qüestió:


Descarregar fitxer: permet obtenir una còpia local del fitxer. Mostra el típic
diàleg de descàrrega.



Editar fitxer: permet modificar certa informació del fitxer. Mostra un altre
formulari (il·lustració 18) per a recollir la informació que es pugui modificar.



Esborrar fitxer: permet eliminar de manera permanent el fitxer. Abans
d’executar l’acció, i sempre que sigui possible (pot ser que el fitxer s’estigui
utilitzant per a alguna altra cosa i el sistema no ho permeti), demana
confirmació a l’usuari.



Enviar a expert: permet enviar el fitxer a un usuari “expert” per tal que l’avaluï.
Aquesta operació queda fora de l’abast del projecte i, per tant, no s’entrarà en
més detall.
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Il·lustració 18 Pàgina d'informació d'un fitxer
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Il·lustració 19 Formulari d'edició d'un fitxer

3.4.2

Afegir Matriu de Dades
Un cop tenim un qüestionari al sistema, pot interessar-nos associar-li una altra matriu

de dades. Per dur a terme aquesta acció, haurem d’anar a la pàgina d’informació del
qüestionari al que li vulguem assignar la nova matriu (il·lustració 16) i escollir la opció “Afegir
Matriu”. Tot seguit es mostrarà un formulari per a recollir la informació corresponent a la nova
matriu (il·lustració 18).
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3.4.3

Relacionar Preguntes
Com s’ha vist, hi ha dues maneres de relacionar preguntes: amb qüestionaris que són

d’un mateix idioma o amb qüestionaris d’idiomes diferents (traduccions). En aquesta secció
ens centrarem en el primer cas.
Per accedir a aquesta operació existeixen dues vies: o bé navegar fins a la pàgina
d’informació del qüestionari desitjat i, un cop allà, escollir la opció de “Relacionar Preguntes”;
o bé directament seleccionar la opció “Gestió de Qüestionaris” de menú de Gestió de
l’aplicació. En aquest darrer cas, es mostrarà una pantalla (il·lustració 19) amb els qüestionaris,
agrupats per estats, així com informació de cada qüestionari (nom, projecte al qual pertany,
número de preguntes/relacions):


Pendents de relacionar



Relacionats (completament o no)



Traduïts (completament o no)
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Il·lustració 20 Gestió de qüestionaris

Si es vol començar a relacionar un qüestionari que encara no ha estat tractat, es
selecciona l’element en qüestió i s’indica de quina manera es vol relacionar, amb qüestionaris
del mateix idioma, o bé amb qüestionaris d’altres idiomes –traduccions, de la zona superior de
la il·lustració 19. Si es vol continuar relacionant un qüestionari que ja s’havia començat a
relacionar, caldrà fer el mateix, però amb els elements de la zona central de la il·lustració 19.
Per últim, si es vol continuar una traducció, caldrà fer el propi amb un dels elements de la zona
inferior de la il·lustració 19.
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Un cop s’ha escollit el qüestionari que es vol tractar, es mostrarà un llistat de les
preguntes del qüestionari (il·lustració 20), on es podrà veure, de cada pregunta, el seu
enunciat, la variable associada dins el qüestionari i l’estat. Una pregunta té tres estats:


No tractada: Encara no ha estat processada per l’usuari.



Tractada: Ha estat processada per l’usuari, creant una nova relació o una
pregunta nova al sistema



Omesa: L’usuari ha decidit aplaçar el seu processat.

Il·lustració 21 Llistat de les preguntes d'un qüestionari

63

Alejandro Hernández Campoy
Projecte Final de Carrera
L’enunciat de cada pregunta serà un enllaç per començar a tractar la pregunta. Per
tant, no és imprescindible seguir l’ordre definit al qüestionari a l’hora de relacionar les
preguntes, el que dóna a l’usuari més llibertat per realitzar la tasca. A més, per a les preguntes
que en realitat són una bateria de preguntes, es mostrarà la llista de preguntes de la bateria.
Aquestes preguntes, però, no es podran relacionar fins que la pregunta “pare” hagi estat
relacionada, pel que l’enunciat d’aquestes no serà un enllaç i es mostrarà de color gris.
Per començar a tractar una pregunta, només caldrà seguir l’enllaç de l’enunciat. Cal
recordar que existeixen tres tipus de preguntes: no categòriques, categòriques i bateries de
preguntes. Començarem per les preguntes no categòriques.
3.4.3.1 Relacionar preguntes no categòriques
Les preguntes no categòriques son aquelles que no tenen una resposta predefinida.
Per tant, només caldrà establir les relacions amb l’enunciat. A l’hora de relacionar l’enunciat
d’una pregunta (no categòrica), se’ns mostrarà diversa informació (il·lustració 21):


Enunciat de la pregunta



Qüestionari al qual pertany



Idioma en el que es troba



Tipus de pregunta



Variable associada
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Il·lustració 22 Relacionar enunciat d'una pregunta no categòrica diferent

El sistema buscarà un enunciat exactament igual al de la pregunta actual. En cas que
no en trobi cap, mostrarà un missatge informant-ne i marcarà la opció “Diferent/Nova”. Si en
trobés alguna amb un enunciat idèntic, marcaria la opció “Igual”. En cas que l’usuari pensi que
existeix en el sistema una pregunta que pot ser equivalent a l’actual, haurà de marcar la opció
“Equivalent”. Com a resposta, el sistema mostrarà un formulari per tal que l’usuari pugui fer
una cerca sobre els enunciats del sistema (il·lustració 22).
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Il·lustració 23 Relacionar enunciat de pregunta no categòrica equivalent

Per realitzar la cerca, l’usuari haurà d’introduir una o més paraules clau, indicar el tipus
de coincidència que vol buscar (total, parcial o sobre la variable) i clicar sobre la icona de cerca.
El sistema realitzarà la cerca i mostrarà els elements coincidents (en cas que n’hi hagi) com es
mostra en la il·lustració 23. El resultat de la cerca portarà informació sobre la pregunta
(enunciat i variable), i sobre el qüestionari i projecte als quals pertany.
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Il·lustració 24 Relacionar enunciat de pregunta no categòrica equivalent. Resultat de cerca

Si l’usuari decideix que un dels resultats de la cerca és una opció vàlida per a relacionar
amb l’enunciat de la pregunta actual, l’haurà de seleccionar. En cas contrari, només haurà de
seleccionar de nou la opció “Diferent/Nova” i el formulari de cerca desapareixerà. En qualsevol
cas, un cop s’hagi decidit la relació que s’establirà, caldrà que faci clic al botó “Continuar”.
En el cas concret d’una pregunta no categòrica, el sistema establirà la relació entre els
enunciats (o crearà la pregunta nova) i mostrarà l’enunciat de la següent pregunta, així com un
missatge confirmant que la pregunta ha estat relacionada (il·lustració 24). Si es produís algun
error, el sistema també mostraria un missatge informatiu al respecte.
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Il·lustració 25 Resultat correcte de relacionar una pregunta no categòrica

3.4.3.2 Relacionar preguntes categòriques
En el cas de les preguntes categòriques, el primer que cal fer també és relacionar
l’enunciat. Aquesta tasca es realitzarà de la mateixa manera que amb una pregunta no
categòrica. La diferència residirà en el que succeeix un cop s’ha decidit de quina manera es
relacionarà l’enunciat i es clica a “Continuar”. Si s’ha establert relació amb algun enunciat, es
mostrarà una llista de les opcions de resposta de la pregunta i, per cadascuna d’aquestes
opcions, les opcions de resposta de la pregunta amb la que s’ha relacionat l’enunciat
(il·lustració 25). Caldrà, aleshores, seleccionar amb quina de les opcions de resposta del
repositori es vol relacionar cada opció de resposta de la pregunta actual i quin tipus de relació
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s’estableix (Igual, Equivalent, Diferent). Per defecte, el sistema ja seleccionarà les opcions que
siguin iguals i les marcarà com a tal, per evitar feina a l’usuari. Tot i això, aquest és lliure de
modificar les relacions si ho creu convenient. Un cop establertes les relacions, cal clicar a
“Tractar” per tal que el sistema enregistri les relacions entre les opcions de resposta.

Il·lustració 26 Relacionar opcions de resposta d'una pregunta categòrica relacionada amb una altra

D’altra banda, en cas que al relacionar l’enunciat s’hagi determinat que es tracta d’una
pregunta nova, apareixeran llistades les opcions de resposta (il·lustració 26) a títol informatiu.
Només caldrà fer clic a “Tractar” i les opcions s’afegiran al sistema sense cap relació amb
d’altres.
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Il·lustració 27 Relacionar opcions de resposta d'una pregunta categòrica nova

Com en el cas de les preguntes no categòriques, un cop el sistema ha tractat la
pregunta actual, mostrarà l’enunciat de la següent pregunta a tractar així com un missatge
assenyalant que la operació s’ha realitzat amb èxit. Si hi hagués qualsevol error, l’aplicació
també ho indicaria.
3.4.3.3 Relacionar bateries de preguntes
Per últim, es tractaran les bateries de preguntes. Cal recordar que una bateria de
preguntes no és altra cosa que un conjunt de preguntes (categòriques o no categòriques) que
tenen el mateix enunciat (o una part d’aquest). Per tant, es tractarà primer la bateria com a tal
i, tot seguit, es tractaran les preguntes de la bateria segons correspongui (en funció de si son
categòriques o no), de la mateixa manera com s’ha explicat en apartats anteriors. Així, en
aquesta secció només s’explicarà el tractament de la bateria de preguntes.
En primer lloc, i tal i com s’ha fet en els casos anteriors, caldrà relacionar l’enunciat.
Un cop s’hagi decidit la relació de l’enunciat i s’hagi clicat a “Continuar”, es mostrarà un llistat
amb les preguntes que conformen la bateria. La única diferència que hi haurà en cas que la
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relació de l’enunciat s’hagi marcat com a “Diferent/Nova”, enlloc d’”Igual” o “Equivalent”, és
que el sistema oferirà un tractament automàtic de les preguntes de la bateria (il·lustració 27).
Donat que la bateria s’ha marcat com a nova al sistema, el tractament automàtic afegirà els
enunciats (i les opcions de resposta, quan calgui) de les preguntes de la bateria de preguntes,
evitant a l’usuari la realització de tasques repetitives.

Il·lustració 28 Relacionar bateria de preguntes (nova)

Quan es faci clic a “Tractar” i no s’hagi marcat la opció d’automatització, el sistema
establirà la relació de l’enunciat de la bateria i procedirà a mostrar les preguntes de la mateixa
per tal de tractar-les. El tractament d’una pregunta d’una bateria es fa de la mateixa manera
que una pregunta normal, tal i com s’ha vist en apartats anteriors.
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En cas que es vulgui deixar de relacionar preguntes (siguin del tipus que siguin), es pot
fer clic al botó “Tornar” i el sistema tornarà al llistat de preguntes. Si l’usuari no vol relacionar
la pregunta actual, pot fer clic al botó “Ometre” i el sistema saltarà a la pregunta següent. O bé
utilitzar les fletxes de navegació situades a la part superior de la pantalla, als costats del
comptador de preguntes. En aquest cas, l’estat de la pregunta no variarà (no passarà a
“Omesa”).
3.4.4

Relacionar Preguntes per Idioma
A continuació es tractarà el cas de relacionar les preguntes entre qüestionaris de

diferents idiomes. Aquesta eina va sorgir degut a que en la Fundació es realitzen enquestes per
a diferents comunitats autònomes, en les que es parlen diferents idiomes (per ara només es
consideraran el català i el castellà). Es pot donar el cas que es realitzi un mateix qüestionari en
diferents comunitats autònomes i que els de fora de Catalunya siguin una traducció d’un
d’aquí. Per tant, calia buscar la manera de poder relacionar preguntes que estiguessin en
idiomes diferents, ja que el buscador, per exemple, no trobaria certes paraules en castellà i la
tasca de relacionar seria més feixuga. Així doncs, es va decidir crear una eina que establís
relacions d’equivalència sense basar-se en els textos. Aquesta eina s’explica a continuació.
En primer lloc, cal seleccionar la opció de relacionar les preguntes per idioma
(il·lustració 28). Un cop seleccionat el qüestionari a tractar, cal escollir de quin qüestionari es
vol que sigui traducció l’actual (il·lustració 29).
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Il·lustració 29 Opcions a escollir per a relacionar preguntes entre idiomes diferents

73

Alejandro Hernández Campoy
Projecte Final de Carrera

Il·lustració 30 Cal escollir la traducció de la que es farà el qüestionari

Un cop s’ha decidit de quin qüestionari es vol que sigui traducció l’actual, és hora de
començar a relacionar. En aquest cas, com que la manera de traduir serà una mica diferent,
caldrà escollir també els tipus de preguntes que es vol relacionar en primer lloc (categòriques,
no categòriques o bateries), segons s’indica a la il·lustració 30. A més, caldrà que el qüestionari
en català tingui les preguntes relacionades per tal de poder establir les relacions amb les
traduccions.

74

Anàlisi i gestió de dades estadístiques en web

Il·lustració 31 Cal seleccionar el tipus de pregunta a relacionar

A continuació, el sistema mostrarà dues columnes. A la columna de l’esquerra, hi
haurà els enunciats de les preguntes (relacionades) del qüestionari original (en català) i del
tipus seleccionat. A la columna de la dreta, hi haurà els enunciats de les preguntes del
qüestionari que es vol tractar (traduccions) i del tipus seleccionat. En aquesta interfície, les
relacions s’establiran a nivell de posició. És a dir, dos enunciats seran equivalents (per idioma
no seran mai iguals) si es troben a la mateixa posició de la columna (una al costat de l’altra).
Per tant, caldrà ordenar les llistes (arrossegant els elements) per establir les relacions. Un cop
les llistes estiguin ordenades, caldrà clicar a la icona que es troba a la dreta d’aquestes per
marcar les preguntes a relacionar (il·lustració 31). En cas que hi hagi preguntes sense
equivalència, es podran passar a la llista d’eliminades clicant a la icona que es troba a la
cantonada superior dreta de cadascuna.
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Il·lustració 32 Interfície per a relacionar enunciats de preguntes d'idiomes diferents

En el cas de les preguntes categòriques, es mostraran a la llista també aquelles que
pertanyin a una bateria de preguntes, sempre i quan la pregunta bateria hagi estat relacionada
prèviament.
Quan les preguntes a tractar siguin categòriques o bateries i es faci clic a “Tractar”, el
sistema mostrarà una pantalla igual que si es relacionessin com a preguntes del mateix idioma,
mostrant les opcions de resposta o les preguntes de la bateria segons correspongui. En cas que
les preguntes a tractar siguin no categòriques, el sistema relacionarà els enunciats i mostrarà
la llista de preguntes del qüestionari, amb un missatge de confirmació (il·lustració 32). Si hi
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hagués algun error, el sistema tornaria a la pantalla de relacionar els enunciats i n’informaria a
l’usuari.

Il·lustració 33 Resultat de relacionar preguntes no categòriques per idioma

Evidentment, un cop s’han tractat les preguntes d’un tipus d’un qüestionari, el sistema
ja no deixa opció de traduir-ne d’aquest tipus i desactiva el botó corresponent.
Un cop s’han relacionat totes les preguntes d’un qüestionari, aquest ja no es pot
treballar més, tot i que encara apareixerà a les llistes de gestió de qüestionaris, per si es
necessités consultar les preguntes corresponents.
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4

DECISIONS DE
DISSENY
En aquest apartat es parlarà de les decisions de disseny que s’han hagut d’anar

prenent al llarg del projecte i que l’han afectat de manera més o menys rellevant.
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Durant el transcurs d’un projecte, van sorgint diversos plantejaments i/o inconvenients
que fan que sigui necessari prendre certes decisions per resoldre’ls de la millor manera
possible.
Algunes de les decisions que s’expliquen són el resultat de debat en reunions (tan
internes, amb l’equip del projecte, com externes, amb els treballadors de la Fundació), canvis
de requisits, inclusió de nous requisits o plantejaments a nivell personal.
Durant la fase d’anàlisi, va aparèixer el concepte de pregunta multi-pregunta. És a dir,
una pregunta que en realitat és un conjunt de preguntes amb un enunciat comú i una part
específica que la distingeix de les altres del conjunt. Per exemple:

Podria detallar els vots de cada partit en les darreres eleccions?
PSC:
PPC:
CIU:
ERC:

Si hi parem atenció, en realitat són quatre preguntes formulades com una de sola:

Podria detallar els vots de PSC en les darreres eleccions?
Podria detallar els vots de PPC en les darreres eleccions?
…

Un cop vista la dificultat que suposava relacionar preguntes simples, es va decidir no
tenir en compte aquest tipus de preguntes a l’hora de relacionar, com a mínim en aquesta
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primera versió. Tot i això, el disseny de l’aplicació i la BDD està parcialment preparat per a
tractar-les, ja que s’inclou un camp en les preguntes de tipus categòriques que indica si
aquesta pertany a una multi-pregunta o no.
Una altra dificultat que es va trobar és la de relacions de dependència entre
preguntes. Que una pregunta depengui d’una altra vol dir que, en funció de la resposta que
s’hagi donat en la primera, s’ha de respondre a la segona o no. Per exemple:

Podria detallar els vots de cada partit en les darreres eleccions?
PSC:
PPC:
CIU:
ERC:
Altres (1):
Especificar altres (1):
Aquest partit, a quin altre partit té vinculació política?
PSC
PPC
CIU
...

La pregunta “Aquest partit, quin altre partit té vinculació política?” només s’haurà de
respondre si hem donat valor a la opció de resposta “Altres (1)”, en cap altre cas. Per tant,
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existeix una dependència entre aquestes dues preguntes a través de la resposta que s’hagi
donat de la primera. Vista la complexitat que suposava implementar la lògica per a gestionar
aquestes relacions, es va decidir no tenir-ho en compte per a aquesta primera versió.
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5

IMPLEMENTACIÓ
En aquest apartat es descriurà l’entorn de desenvolupament i es parlarà de l’estructura

de l’aplicació.
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5.1 Entorn de desenvolupament
5.1.1

Conceptes previs
En aquest apartat es descriuran alguns conceptes, tant teòrics com pràctics, que

s’utilitzen de manera habitual en el desenvolupament d’un projecte d’aquestes
característiques. Se’ls hi dóna un tractament força exhaustiu, que en el projecte queda ocult
rere la pròpia implementació.
5.1.1.1 Protocol HTTP
La comunicació entre dues màquines connectades a Internet requereix d’un conjunt de
normes, o protocol, destinat a fer que ambdues s’entenguin. L’any 1990, atenent les
necessitats d’uns sistema global de transferència de la informació com el WWW5, es llença
l’especificació HTTP / 1.0, sota la RFC 1945. Es tracta d’un protocol senzill client-servidor,
ubicat en el nivell 7 del model OSI6. Aquest nivell reposa directament sobre TCP/IP7 (nivells 3 i
4, respectivament).

5

WWW (World Wide Web) és un sistema de distribució de la informació basat en hipertext, mitjans
enllaçats i accessibles a través d’Internet.
6
OSI (Open System Interconnection) és un model de xarxa descriptiu creat per la Organització
Internacional pe a la Estandardització (ISO) l’any 1984.
7
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) és un model de descripció de protocols de
xarxa que descriu un conjunt de guies generals que permeten la comunicació d’un computador en una
xarxa.
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Il·lustració 34 Capes del model OSI

El propòsit d’aquest protocol no és altre que permetre la transferència d’arxius (en
format HTML, principalment), entre un navegador –client- i un servidor web, localitzat
mitjançant una cadena de caràcters anomenada URL8.
HTTP és un protocol que ofereix la agilitat i la rapidesa necessàries per als sistemes
d’informació distribuïda. És un protocol genèric, asíncron, sense estat i orientat a objectes.
Des del punt de vista de les comunicacions, al estar suportat sobre els serveis de
connexió TCP/IP, funciona com la resta de serveis comuns dels entorns UNIX: un procés
servidor escolta un port de comunicacions TCP (habitualment, el 80) i espera sol·licituds de
connexió dels clients web. Un cop que la connexió s’ha establert, el protocol TCP s’encarrega
de mantenir la comunicació i de garantir un intercanvi d’informació lliure d’errors.

8

URL (Uniform Resource Locator) és una seqüència de caràcters, que segueix un format concret, que
s’utilitza per a nombrar recursos a Internet, per a la seva localització o identificació.
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HTTP es basa en senzilles operacions de petició/resposta. Un client estableix una
comunicació amb un servidor i envia un missatge amb les dades de la sol·licitud. El servidor,
per la seva part, respon amb un altre missatge semblant, que conté l’estat de la operació i el
seu possible resultat. Totes les operacions poden ajuntar un objecte o recurs sobre el que
actuen. Cada objecte web és conegut per la seva URL.
Etapes d’una transacció
Per tal de profunditzar més en el funcionament d’HTTP, veurem un cas particular d’una
transacció HTTP.
Cada cop que un client realitza una petició a un servidor, es segueixen els següents
passos:


Un usuari accedeix a una URL, seleccionant un enllaç d’un document HTML o
introduint-la directament en el camp corresponent del client web (navegador)



El client web descodifica la URL, separant-la en les seves diferents parts. D’aquesta
manera, identifica el protocol d’accés, l’adreça DNS o IP del servidor, el possible port
opcional i l’objecte demanat al servidor.



S’obre una connexió TCP/IP amb el servidor, a través del port TCP corresponent. En
aquest punt, es realitza la petició, utilitzant la instrucció corresponent (GET, POST,
HEAD, ...)9, l’adreça de l’objecte desitjat, la versió del protocol utilitzat (casi sempre

9

L’estàndard HTTP/1.0 recull únicament tres comandes, que representen les tres operacions
d’enviament i recepció d’informació i validació d’estat:
- GET: S’utilitza per a recollir qualsevol tipus d’informació del servidor. S’utilitza sempre que
s’utilitza un enllaç o s’introdueix una URL a la barra d’adreces. Com a resultat, el servidor HTTP
envia el document corresponent a la URL escollida.
- HEAD: Sol·licita informació sobre un objecte (fitxer): mida, tipus, data de modificació... És
utilitzat pels gestors de caches de pàgines o els servidors proxy, per a conèixer quan és
necessari actualitzar la còpia que mantenen.
- POST: Serveix per enviar informació al servidor (les dades d’un formulari, per exemple). El
servidor passarà aquesta informació a un procés, encarregat de fer-ne el tractament.
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HTTP/1.0) i un conjunt variable d’informació, que inclou dades sobre les capacitats del
navegador, dades opcionals per al servidor, ...


El servidor torna la resposta al client. La resposta consisteix en un codi d’estat i el tipus
de dades MIME10 de la informació de retorn, seguit de la pròpia informació.


5.1.2

Es tanca la connexió TCP.
Visió general de l’entorn
En aquest apartat es descriuen les diferents eines, sistemes i aplicacions que s’utilitzen

en l’entorn de desenvolupament.
5.1.2.1 Sistema operatiu
El sistema operatiu utilitzat per al desenvolupament és Microsoft Windows XP, donat
que aquest és el sistema operatiu que s’utilitza per defecte en els equips del LCFIB. La llicència
que s’utilitza és una llicència facilitada per Microsoft a través d’un acord amb la FIB.
En el servidor de proves, el sistema operatiu és SUSE Linux 10.0.
En el servidor d’explotació, el sistema operatiu utilitzat és un Microsoft Windows
Server 2003 R2.
5.1.2.2 Subversion
Subversion (SVN11) és un sistema de control de versions, lliure i sota una llicència de
tipus Apache12/BSD13. La seva funció és manegar fitxers i directoris a través del temps. Si ens
imaginem un repositori com un element de dues dimensions (directoris i fitxers), Subversion
afegeix una tercera dimensió, el temps.
10

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) són unes especificacions dirigides al intercanvi a través
d’Internet de tot tipus de fitxers (text, àudio, vídeo, etc.) de forma transparent a l’usuari.
11
Se’l coneix també com svn perquè aquest és el nom de l’eina des de la línia de comandes.
12
Llicència Apache és una llicència de software lliure creada per la “Apache Software Foundation”.
Aquesta llicència requereix la conservació de l’avís de copyright i el descàrrec de responsabilitat , però
no és copyleft, ja que no requereix la redistribució del codi font al distribuir versions modificades.
13
Llicència BSD és una llicència de software lliure molt propera al domini públic. Aquesta llicència
permet l’ús del codi font en software no lliure.
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Il·lustració 35 Mostra de la tridimensionalitat d'un arbre de directoris SVN

SVN té un arbre de fitxers en un repositori central. El repositori és com un servidor de
fitxers normal i corrent, llevat del fet que recorda tots els canvis efectuats als seus fitxers i
directoris. Això permet recuperar versions antigues de les dades, o examinar l’historial de
canvis d’aquestes. A més, Subversion permet l’accés al repositori a través de la xarxa, el que
dóna la possibilitat de treballar amb equips de persones que es troben en qualsevol altre lloc,
fomentant així la col·laboració.
Concretament, el que proporciona Subversion és:


Versionat de directoris. Subversion implementa un sistema de fitxers versionat
“virtual” que segueix els canvis sobre arbres de directoris complets a través del temps.



Historial de versions. Subversion permet afegir, esborrar, copiar i reanomenar fitxers i
directoris. I cada fitxer nou afegit comença amb un nou historial.
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Enviaments atòmics. Un conjunt qualsevol de canvis o bé entra globalment al
repositori o s’hi queda tot fora. Això permet construir i enviar els canvis com a
fragments lògics i evita que es produeixin problemes quan només una part dels canvis
s’envien amb èxit.



Versionat de metadades. Cada fitxer i directori té un conjunt de propietats, en format
clau - valor, associat a ell. Les propietats són versionades a través del temps, igual que
el contingut dels fitxers.



Manipulació consistent de dades. Subversion expressa les diferències del fitxer
utilitzant un algorisme de diferenciació binària, que funciona tant en fitxers de text
(llegibles per un humà) com en fitxers binaris (il·legibles per un humà). Ambdós tipus
de fitxers són desats igualment comprimits en el repositori, i les diferències són
transmeses en ambdós sentits a través de la xarxa.



Ramificació i etiquetatge eficients. El cost de ramificació i etiquetatge no necessita ser
proporcional a la mida del projecte. Subversion crea ramificacions i etiquetes copiant
el projecte, utilitzant un mecanisme similar al dels hard links14 de Unix. D’aquesta
manera, les operacions triguen només una quantitat de temps reduïda i constant.

14

Un hard link (o enllaç dur) és una referència o punter a un arxiu (a la dada física) en un sistema de
fitxers.

88

Anàlisi i gestió de dades estadístiques en web

Il·lustració 36 Estructura del disseny d'SVN

En l’extrem inferior ens trobem un repositori de Subversion, que manté tota la
informació versionada. A l’extrem superior, una aplicació client de Subversion que permet
administrar rèpliques parcials de les dades versionades (anomenades “còpies de treball”).
5.1.2.3 Apache
El servidor HTTP Apache és un servidor web de codi obert per a plataformes Unix (BSD,
GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh i d’altres; que implementa el protocol HTTP i la noció
de lloc virtual. A més, presenta un ampli conjunt de característiques altament configurables.
Apache té una alta acceptació a Internet: des de 1996 és el servidor HTTP més utilitzat.
Va adquirir la seva màxima quota de mercat l’any 2005, essent utilitzat pel 70% dels llocs web
a tot el mon, tot i que actualment aquesta xifra ha disminuït.
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5.1.2.4 Tomcat
És un servidor web amb suport per a servlets15 i Java Server Pages (JSP), desenvolupat
per la Apache Software Foundation sota llicència Apache 2.0. Tomcat inclou el compilador
Jasper, que compila JSP’s convertint-los en servlets. Sovint s’utilitza aquest motor combinat
amb el ja esmentat servidor web Apache, tot i que pot funcionar com a servidor web per sí
mateix. Donat que va ser escrit en Java, pot executar-se en qualsevol sistema operatiu que
tingui instal·lada la màquina virtual de Java, explicada més endavant.
5.1.2.5 MySQL
És un Sistema de Gestió de Bases de Dades Relacional multi-fil i multi-usuari. Es
desenvolupa com a software lliure sota un esquema de llicència dual. D’una banda, s’ofereix
sota la GNU GPL16 per a qualsevol ús compatible amb aquesta llicència. Però per a aquelles
empreses que vulguin incorporar-lo en productes privatius han de comprar una llicència
específica per a aquest ús.
MySQL és una base de dades molt ràpida en la lectura, però pot provocar problemes
d’integritat en entorns d’alta concurrència en la modificació. En aplicacions web hi ha una
baixa concurrència en la modificació de dades i en canvi és intensiu en la lectura de dades, el
que fa que MySQL sigui ideal per a aquest tipus d’aplicacions.
Les principals funcionalitats de MySQL són:


Suport total de multi-threads, de forma que es pot utilitzar amb múltiples CPU’s,
aprofitant així la potència del paral·lelisme.



Nombroses API’s i eines client per a diferents entorns de programació: C, C++, Java,
PHP, Perl, Python, ...

15

Els servlets són objectes que s’executen dins del context d’un contenidor de servlets, extenent-ne la
seva funcionalitat. La paraula deriva d’una altra anterior, applet, que es referia a petits programes que
s’executen en el context d’un navegador web; mentre que un servlet s’executa al servidor.
16
GNU GPL és una llicència creada per la Free Software Foundation i està orientada a protegir la lliure
distribució, modificació i ús del software.
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Pot treballar sobre diferents plataformes: Linux, Solaris, Microsoft, ...



Sistema de contrasenyes flexible i segur, ja que tot el tràfic de les paraules de pas al
servidor està encriptat.

5.1.3

Programació
A continuació es detallen els llenguatges de programació que s’han utilitzat en la

implementació d’aquest projecte.
5.1.3.1 Java
Llenguatge de programació orientat a objectes desenvolupat, inicialment, per Sun
Microsystems a principis dels anys 90. Pren molta de la sintaxis de C i C++, però té un model
d’objectes més senzill i elimina eines de baix nivell, com la manipulació directa de punters o
memòria.
El llenguatge de programació es va crear amb cinc objectius principals:
1. Havia d’utilitzar el paradigma de programació orientat a objectes.
2. Havia de permetre executar el mateix programa en múltiples sistemes operatius.
3. Havia d’incloure suport per a treball en xarxa.
4. Havia de dissenyar-se per executar codi en sistemes remots de manera segura.
5. Havia de ser fàcil d’usar mantenint el millor d’altres llenguatges orientats a objectes,
com C++.
A continuació comentarem les dues més importants: la orientació a objectes i la
independència de plataforma.
El primer objectiu, la orientació a objectes, és un paradigma de programació en què
s’utilitzen els objectes i les seves interaccions per a dissenyar aplicacions informàtiques.
Aquest paradigma es basa en els següents conceptes i característiques:
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Objecte: entitat proveïda d’un conjunt de propietats (atributs) i d’uns comportaments
(mètodes), que reaccionen a esdeveniments.



Classe: definició de les propietats i comportament d’un tipus d’objecte.



Abstracció: és un procés que permet seleccionar les característiques rellevants dins
d’un conjunt i identificar comportaments comuns per a definir nous tipus d’entitats del
món real.



Encapsulament: vol dir agrupar tots els elements que es considera que pertanyen a
una mateixa entitat, a un mateix nivell d’abstracció.



Polimorfisme: les referències i col·leccions d’objectes poden contenir objectes de
diferents tipus; la invocació d’un comportament a una referència produirà el
comportament correcte per al tipus real de l’objecte referenciat.



Herència: les classes no estan aïllades, sinó que es relacionen entre elles, formant una
jerarquia de classificació. Els objectes hereten les propietats i els comportaments de
totes les classes a les que pertanyen. Això organitza i facilita el polimorfisme i
l’encapsulament, permetent als objectes ser definits i creats com tipus especialitats
d’objectes preexistents.
El segon objectiu, la independència de plataforma, implica que programes escrits en

Java es puguin executar igualment sobre qualsevol tipus de hardware. Per aconseguir-ho, es
compila el codi font per generar un codi conegut com a “bytecode”, a mig camí entre el codi
font i el llenguatge màquina. Aquest bytecode s’executa a la JVM17, que entén el codi nadiu de
la màquina on s’està executant.
5.1.3.2 JavaServer Pages (JSP)
És una tecnologia Java que permet generar contingut dinàmic per a web, en forma de
documents HTML o XML. Aquesta tecnologia permet l’ús de codi Java mitjançant scripts. A
17

JVM (Java Virtual Machine) és una màquina virtual capaç d’interpretar i executar instruccions
expresades en bytecode, que genera un codi màquina que serà executat pel sistema sobre el que corre.

92

Anàlisi i gestió de dades estadístiques en web
més, existeixen etiquetes que permeten realitzar certes accions predefinides. A això se li ha
d’afegir la possibilitat d’ampliar aquestes accions utilitzant Llibreries d’Etiquetes o TagLibs.
Les JSP’s poden considerar-se com una manera alternativa (i simplificada) de generar
servlets. De fet, una JSP pot fer tot allò que fa un servlet, i viceversa.
El funcionament general de la tecnologia JSP és que el Servidor d’Aplicacions
interpreta el codi contingut a la pàgina JSP per a construir el codi Java del servlet a generar. I
serà el servlet el qui generarà el codi (típicament HTML) que es presentarà a la pantalla de
l’usuari a través del navegador. A més, és possible enriquir el llenguatge d’etiquetes utilitzat
per les JSP’s. Per fer-ho, cal extendre la capa d’alt nivell de la JSP mitjançant la implementació
de TagLibs. Un exemple, que a més s’ha utilitzat en aquest projecte, és la JavaServer Pages
Standard Tag Library (JSTL). Aquesta llibreria dóna suport a les tasques estructurals més
comuns com iteracions, condicionals, etiquetes per manipular documents XML, etiquetes
d’internacionalització o etiquetes SQL.

TagLibs

JSP

Servidor Aplicacions (servlet)

Client (navegador)

Il·lustració 37 Diagrama simple de l'arquitectura de la tecnologia JSP

Un dels avantatges més importants que ofereix el treballar amb aquesta tecnologia és
que Java és un llenguatge de programació que va més enllà del mon web i que és apte per
crear classes que controlin la lògica de negoci i d’accés a dades d’una manera prou
satisfactòria. Això permet separar les aplicacions en nivells (seguint l’arquitectura en tres
capes), deixant la generació de codi HTML en els fitxers JSP.
A més, JSP hereta la portabilitat de Java, el que permet executar una aplicació en
diverses plataformes sense haver de realitzar cap canvi.

93

Alejandro Hernández Campoy
Projecte Final de Carrera
Cal destacar també que les JSP, al executar-se en una màquina virtual Java, disposen
també d’un thread18 propi, és a dir, un context propi. Però no s’executen cada vegada que
reben una petició, sinó que persisteix d’una petició a l’altra, el que permet fer certes accions
de manera més eficient, per exemple connexions a bases de dades o gestió de sessions.
Utilitzar etiquetes JSP per a desenvolupar aplicacions web presenta certs avantatges:


Facilitat de manteniment.



Foment de la modularitat i la reutilització.



Simplificació del codi i reducció del nombre de línies necessàries.

5.1.3.3 HTML
Per tal de publicar informació i poder distribuir-la globalment, cal un llenguatge que
s’entengui universalment, un llenguatge que puguin entendre totes les màquines. I el
llenguatge de publicació utilitzat per la WWW és HTML (HyperText Markup Language).
S’utilitza per descriure l’estructura i el contingut en forma de text. S’escriu mitjançant
l’ús d’etiquetes, envoltades per claus angulars (<,>). Fins a cert punt, també pot descriure
l’aparença del document, així com incloure petits scripts19.
HTML ofereix als autors eines per:


Publicar documents en línia amb capçaleres, texts, taules, llistes, elements multimèdia,
etc.



Obtenir informació en línia a través d’enllaços d’hipertext, fent clic amb el botó d’un
ratolí.

18

Un thread, o fil d’execució, és la unitat de processat més petita que pot gestionar un sistema operatiu.
Els diferents fils han de compartir certs recursos, com l’espai de memòria o els fitxers oberts. En aquest
cas, l’ ens que gestiona els fils d’execució no és el sistema operatiu, sinó la màquina virtual de Java.
19
Script és un programa usualment simple, que es pot emmagatzemar en un fitxer de text pla. En el cas
del disseny web, hi ha scripts que s’executen de la banda del client (navegador) y n’hi ha que s’executen
de la banda del servidor.
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Dissenyar formularis per realitzar transaccions amb serveis remots, realitzar cerques,
fer reserves, reservar productes, etc.

Incloure fulls de càlcul, vídeos, sons i d’altres aplicacions directament als seus documents
HTML va ser desenvolupat inicialment per Tim Berners-Lee, del CERN20, a principis dels
90. I es va fer popular gràcies al navegador Mosaic. Des d’aleshores, HTML ha anat
evolucionant i desenvolupant-se de diferents maneres, el que ha provocat l’aparició
d’especificacions. Actualment, la més estesa és la 4.01 (tot i que s’està començant a estendre
la versió 5).
La intenció d’aquesta especificació és que els documents publicats puguin ser llegits
per qualsevol tipus de dispositiu (PC, telèfons mòbils, dispositius de mà,...). I en general
s’aconsegueix, tot i que hi ha casos en els que la visualització no és del tot correcta, depenent
del dispositiu o, fins i tot, de l’aplicació utilitzada (no es mostra igual una plana web amb
Internet Explorer que amb Mozilla Firefox).
5.1.3.4 CSS
Les sigles de CSS venen de l’anglès Cascading Style Sheets, que significa fulls d’estil en
cascada. El nom ja indica bastant quina és la seva funció: definir quin estil tindrà la presentació
d’un document HTML (o XML, fins i tot). Els fulls d’estil es poden incloure de tres maneres
diferents: un full d’estil extern (un fitxer a part), un full d’estil intern (incrustat dins el codi
HTML) i en línia (inserit dins de cada etiqueta HTML on es necessiti). S’han creat diverses
especificacions, la darrera d’elles la 3.0.
La idea d’aquesta eina és separar l’estructura d’un document web de la seva
presentació en pantalla (o de forma impresa) definint atributs com ara la font, el color (de
fons), la tabulació, etc.

20
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L’ús de fulles d’estil aporta les següents avantatges:


Control centralitzat de la presentació d’un lloc web complet, facilitant-ne la
modificació.



Oferir diferents fulles d’estil en funció del dispositiu, millorant la visualització
del document en cada situació.



Aconseguir un document HTML més clar (s’entén millor) i lleuger (sempre i
quan no s’utilitzin estils en línia)

5.1.3.5 JavaScript
El JavaScript és un llenguatge de programació interpretat, orientat a objectes,
imperatiu, feblement tipat i dinàmic. Té una sintaxis similar a C, però adopta noms i
convencions de Java.
El seu ús més estès es troba a Internet, a la banda del client, com a part de la
implementació d’un navegador web, per obtenir millores en la interfície d’usuari i en pàgines
web dinàmiques; tot i que també es pot trobar del costat del servidor. Tots els navegadors
moderns són capaços d’interpretar codi JavaScript integrat en les pàgines web. Per tal de
poder interactuar amb una pàgina web, s’ha proveït a JavaScript d’una implementació de
DOM21.
AJAX
Combinant JavaScript amb altres tecnologies, va aparèixer AJAX, acrònim de
Asynchronous JavaScript And XML, una tècnica de desenvolupament web per crear aplicacions

21

DOM (Document Object Model) és una API, responsabilitat del W3C, que proporciona un conjunt
estàndard d’objectes per a representar documents HTML i XML, un model per combinar aquests
objectes i una interfície per accedir-hi i manipular-los. Aquesta API treballa amb els objectes dels
documents com si es tractés d’un arbre de nodes.
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interactives, conegudes com RIA22. Aquestes aplicacions s’executen a la banda del client, al
navegador, mentre es manté la comunicació asíncrona amb el servidor en segon pla. D’aquesta
manera és possible realitzar canvis sobre les pàgines sense necessitat de recarregar-les i sense
interferir en la visualització ni el comportament de la pàgina, augmentant la interactivitat, la
velocitat i la usabilitat en aplicacions web.
L’ús d’ AJAX, però, també té els seus inconvenients:


Les pàgines amb AJAX són més difícils de desenvolupar que les pàgines
estàtiques.



Les pàgines generades dinàmicament mitjançant peticions successives AJAX no
es registren de manera automàtica a l’historial del navegador, pel que l’ús del
botó “Tornar” del navegador es torna més inestable.



Els motors de cerca no entenen de JavaScript, pel que la informació dinàmica
no s’emmagatzema als registres del cercador

JQuery
Per tal de simplificar la manera d’interactuar amb els documents HTML, manipular
l’arbre DOM, tractar esdeveniments, desenvolupar animacions i afegir interacció amb AJAX, es
va crear la llibreria JQuery.
JQuery és software lliure i de codi obert, tot i que té una doble llicència, el que permet
el seu ús tant en projectes lliures com privatius. JQuery ofereix una sèrie de funcionalitats
basades en JavaScript que, d’una altra manera requeririen de molt més codi. És a dir, amb els
seu ús, aconseguim desenvolupar el mateix, en menys temps i amb menys espai.
Aquesta llibreria resulta interessant ja que permet:

22

RIA (Rich Internet Application) són aplicacions web que tenen la majoria de característiques d’una
aplicació d’escriptori, combinant els avantatges d’unes i altres per oferir una millor experiència d’usuari.
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Seleccionar elements del DOM.



Interactuar i modificar elements del DOM, incloent-hi suport per a CSS.



Gestió d’events23.



Manipulació del full d’estils CSS



Efectes gràfics i animacions.

5.2 Mapa web i navegabilitat
A continuació es mostra un mapa web que ajuda a clarificar l’estructura de l’aplicació,
així com un mapa de navegabilitat, que mostra el recorregut dels casos d’ús a través de les
pàgines.

23

Un event ocorre, computacionalment parlant, quan alguna situació canvia en la màquina (la posició
del ratolí, l’opressió d’una tecla, etc.). Aquests esdeveniments representen la interacció d’un usuari
amb la computadora.
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GESTIÓ DE PROJECTES

Principal

Llistat d’edicions

Llistat de projectes

Llistat d’enquestes

Afegir qüestionari
Llistat de
qüestionaris
Llistat de
preguntes

RELACIONAR PREGUNTES

Seleccionar
qüestionari

Llistat de preguntes

Relacionar enunciat

Relacionar opcions
de resposta

Relacionar bateria
de preguntes

RELACIONAR PREGUNTES PER IDIOMA
Seleccionar qüestionari
+ tipus pregunta

Relacionar enunciats

Relacionar opcions
de resposta

Relacionar bateria
de preguntes

Il·lustració 38 Mapa web de l’aplicació
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MAPA DE NAVEGABILITAT
<<screen>>
projecte_info

<<screen>>
edicio_info

seleccionar
edicio

<<screen>>
enquesta_info

seleccionar
enquesta

error

<<screen>>
questionari_edit

afegir
qüestionari

<<form>>
relacionar
preguntes

<<screen>>
questionari_info

seleccionar
qüestionari

OK

relacionar
preguntes

<<screen>>
seleccionarQuest_edit

més
info
<<form>>

preguntes
mateix
idioma

<<screen>>
llistatPreguntes_edit

<<screen>>
questSNAP_info
<<form>>

seleccionar
pregunta
error

preguntes
per
idioma

<<screen>>
relacionarEnunciat_edit
<<form>>
OK

OK, tipus=NoCategòrica
error

<<screen>>
relacionarCateg_edit

OK, tipus=Categòrica

<<form>>
error

OK

<<screen>>
relacionarBateria_edit

OK, tipus=Bateria

<<form>>

<<screen>>
seleccionarQuestIdioma_edit
<<form>>
error
escollir
tipus
pregunta

<<screen>>
relacionarEnunciatIdioma_edit

<<screen>>
llistatPreguntesIdioma_edit
<<form>>

<<form>>

OK, tipus=NoCategòrica

<<screen>>
relacionarCategIdioma_edit

OK, tipus=Categòrica

error

OK
<<form>>

<<screen>>
relacionarBateriaIdioma_edit

OK, tipus=Bateria

error

OK
<<form>>

Il·lustració 39 Mapa de navegabilitat de l'aplicació
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6

DIFICULTATS TROBADES
En aquest apartat s’explicaran els diferents problemes que han anat apareixent al llarg

del desenvolupament del projecte.
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En el transcurs de l’elaboració del projecte van anar sorgint diversos obstacles que, en
major o menor mesura, afectaven a la planificació establerta inicialment, prolongant el camí
que duia fins a la fi del projecte.
Per tal d’intentar minimitzar l’impacte dels problemes o els canvis que poguessin
aparèixer i crear un producte de la màxima qualitat possible, es va realitzar una etapa d’anàlisi
i disseny força llarga, amb reunions constants amb els membres de la Fundació. En aquestes
reunions es treballava per deixar clars els conceptes que s’utilitzarien al llarg del projecte.
Tothom sap què és una pregunta i què és una resposta, però el tema de les equivalències entre
aquestes ja no és tan trivial, tal i com s’ha vist anteriorment.
Es van realitzar diverses propostes que satisfessin les necessitats de la Fundació i que,
alhora, no dificultessin en excés el disseny i posterior implementació de l’aplicació, escollint
entre ambdues parts la que finalment s’ha dut a terme.
Una dificultat en la fase d’implementació va arribar a l’hora d’extreure la informació de
les enquestes dels fitxers en format Triple-S (veure Annex 1). Inicialment es va triar el
parsejador24 SAX25. Després d’algunes proves, i veient el baix rendiment que oferia al recórrer
l’XML, es va optar per XPath26, un altre parsejador que donava millor rendiment. Tot i així, no
va ser suficient i es va provar amb DOM, que va donar encara un millor rendiment, i es va
acceptar com a definitiu.
El fet de crear un entorn web sencer, enlloc d’utilitzar un gestor de contingut, també
va afegir certs problemes en el transcurs del desenvolupament. Un dels que més mals de cap
va donar va ser el de la gestió dels fitxers en el sistema. Inicialment es va pensar que només hi

24

Un parsejador (parser, en anglès) és un sistema que permet passar d’una entrada textual a una
estructura més útil per a un anàlisi posterior, per exemple un arbre.
25
SAX (Simple API for XML) és una llibreria que proveeix d’un mecanisme per a llegir informació d’un
document XML, tractant-lo per parts i de manera seqüencial.
26
XPath és un llenguatge que permet construir expressions que recorren i processen un document XML,
ja que permet buscar i seleccionar tenint en compte l’estructura jeràrquica del XML.
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hauria un fitxer associat a cada projecte, edició o enquesta. Però posteriorment va quedar
palès que existia la possibilitat que un fitxer estigués associat a més d’un dels anteriors
elements del domini. Per això, es va decidir crear una taula intermèdia entre la de fitxer i la de
cadascun dels elements per tal que fessin d’enllaç entre el fitxer i els objectes amb els que
estigués relacionat. A més, inicialment, el fitxer es desava sistema d’arxius del servidor, dins un
directori “/files ” seguint el patró “/idProjecte/idEdicio/idEnquesta/nomFitxer”. Però aquesta
estructura va resultar ineficient per gestionar l’esmentada multiplicitat entre fitxers i objectes.
Per tant, es va decidir que tots els fitxers es desessin al directori arrel “/files” amb
l’identificador de fitxer com a nom. Això implicava desar el nom del fitxer a la BDD per tal de
poder recuperar-lo a l’hora de descarregar el fitxer. L’inconvenient de tota aquesta estructura
final és que cal recórrer diverses taules (FitxersProjecte, FitxersEdició, FitxersEnquesta,
FitxersMatriu i Questionari) per saber a quin o quins elements està associat un determinat
fitxer.
Una altra petita dificultat que es va donar durant el desenvolupament de l’aplicació va
ser a l’hora de mostrar texts que s’havien desat a la BDD provinents de fitxers de SNAP. El
problema resideix en què els qüestionaris amb què treballa SNAP estan codificats en UTF-827,
mentre que les JSP’s desenvolupades per a generar el codi HTML estaven codificades en ISO8859-128, pel que alguns caràcters dels texts no es mostraven correctament. Per a resoldre
aquest problema, va ser necessària la implementació d’una funció que recodifiqués les
cadenes de caràcters i adaptés els caràcters estranys a Unicode.
Un altre punt a destacar són les interfícies. Tenint en compte els conceptes que
entraven en joc (preguntes iguals, equivalents, diferents; opcions de resposta, etc.), les

27

UTF-8 és un format de codificació de caràcters Unicode (un estàndard de codificació de caràcters
dissenyat per facilitar el tractament, transmissió i visualització de textos en diferents idiomes) i ISO fent
servir símbols de longitud variable (1-4 bytes).
28
ISO-8859-1 és una norma ISO que defineix la codificació de l’alfabet llatí, utilitzant una codificació fixa
(8 bits).
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interfícies havien de ser el més intuïtives possible, a més de facilitar al màxim les tasques de
processat dels qüestionaris. És per això que, durant l’etapa de disseny, es van realitzar una
sèrie de pantalles de mostra (veure Annex 2) que, tot i que posteriorment es van anar
modificant i no són les que s’utilitzen finalment, si van permetre que els membres de la
Fundació es fessin una idea del que es trobarien. A més, el fet de tenir una vista prèvia de com
seria el sistema, va ajudar a rebre un feedback, unes primeres impressions al inici del procés,
per part de la Fundació que van ser útils per acabar de polir alguns conceptes.
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7

PLANIFICACIÓ I COSTOS
En aquest apartat es tracten els temes més relacionats amb la gestió del projecte, tals

com la planificació o el cost econòmic.
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7.1 Planificació
A continuació es mostra un diagrama de Gantt29 amb la planificació general del
projecte.

29

Diagrama de Gantt és una eina de gràfica que permet mostrar el temps de dedicació previst per a
diferents tasques o activitats al llarg d’un període determinat. A més, la posició de les tasques al llarg del
temps permet identificar certes relacions de dependència que es poden establir entre activitats. El gràfic
es composa, bàsicament, d’un eix vertical on es mostren les diferents activitats a executar, i un eix
horitzontal que mostra, en un calendari, la duració de cadascuna d’elles.
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Il·lustració 40 Diagrama de Gantt del projecte

Cal tenir en compte que, en el cas del rol de programador, la dedicació ha estat a mitja
jornada (i en algun moment, menys). Si la dedicació hagués estat a temps complet, la duració
del projecte s’hauria reduït al voltant d’uns tres mesos.

7.2 Càlcul de costos
Pel que fa referència al pressupost del projecte, tot seguit s’exposen les partides que
el composen.
7.2.1

Personal
La següent taula exposa el detall de les hores treballades per cadascun dels rols

existents, així com el seu cost associat, basant-se en la planificació que s’acaba de mostrar. És
important remarcar que el preu per temps de cada rol és relatiu i el marca l’empresa que
desenvolupi el projecte. És per això que aquest pot variar sensiblement. D’altra banda, les
hores treballades representen la feina realitzada, que hauria de ser similar en qualsevol
empresa en la que es donessin condicions semblants.
Rol

Preu/hora

Hores treballades

Cost

Cap de Projecte

50 €/hora

79 hores

3.950€

Analista

40 €/hora

143 hores

5.720€

Programador

30 €/hora

1.073 hores

32.190€

Total

1.295 hores

41.860€

Taula 2 Desglossat dels costos del projecte

7.2.2

Software
Pel què fa al software, tant l’aplicació per realitzar les enquestes (SNAP Survey), com

l’aplicació per gestionar les matrius (IBM SPSS) són software privatiu. Tot i així, cap dels dos ha
suposat un cost econòmic per al projecte. En el primer cas, s’ha utilitzat una llicència facilitada
per la Fundació, qui disposava d’aquest software. En el segon cas, s’ha utilitzat una llicència del
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Servei de distribució de Software de la UPC, un sistema mitjançant el qual la UPC posa a
disposició del seu personal software privatiu, així com les seves llicències.
Pel que fa al desenvolupament, el software utilitzat es troba sota llicència de software
lliure, en diferents versions (Apache, Tomcat, MySQL, Java, Eclipse, etc.), per tant, tampoc
suposa un càrrec afegit.
En el cas del sistema operatiu, Microsoft Windows XP, aquest tampoc es tindrà en
compta com a cost del projecte, ja que aquest s’ha desenvolupat integrament a les
instal·lacions del LC FIB, que ja comptava amb la llicència de totes maneres.
7.2.3

Hardware
Com ja s’ha comentat, el projecte s’ha desenvolupat de forma íntegra a les

instal·lacions del LCFIB. Això inclou l’ús d’un PC personal per al desenvolupament en local, així
com un servidor per a desenvolupament i proves (allotjat també a les mateixes instal·lacions).
El servidor d’explotació es troba a les instal·lacions de la Fundació i va a càrrec d’aquesta. Per
tant, el hardware tampoc suposa un cost addicional per al projecte.
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8

CONCLUSIONS
En aquesta secció s’explicaran quines conclusions s’extreuen al finalitzar el projecte,

tant a nivell de gestió com a nivell personal.
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8.1 Objectius aconseguits
Cal remarcar que s’han acomplert tots els objectius que es van marcar al inici del
projecte, tot i que en aquell moment el coneixement sobre l’entorn era menor.
En aquests moments, l’aplicació es troba en fase de proves, instal·lada en un servidor
d’explotació, i en mans del personal de la Fundació, que en són els usuaris finals.
A més, el fet d’enllestir el desenvolupament d’aquesta part de l’aplicació, permet
continuar avançant per tal d’aconseguir l’objectiu final del conveni, que no és altre que facilitar
la fusió de matrius de dades al personal de la Fundació.
La vida d’aquest projecte, a diferència d’altres, no està limitada per un període de
temps. L’aplicació serà útil en tant en quant pugui treballar amb les dades d’entrada. És a dir,
existeix una dependència amb el software que genera les dades d’entrada, SNAP Surveys i IBM
SPSS. En el moment en què alguna d’aquestes aplicacions modifiqui el format en què generen
les dades, s’haurà de realitzar un petit re-disseny del projecte, en els casos d’ús “Introduir
qüestionari” i “Afegir matriu de dades”, per tal d’adaptar-lo al nou format d’entrada.
En resum, es pot dir que els objectius que es van definir inicialment i que es van anar
perfilant en etapes posteriors s’han acomplert majoritàriament. Tot i això, cal recordar que
l’èxit o fracàs d’una aplicació ve determinat, en última instància, pel grau de satisfacció i per
l’ús que en facin els usuaris finals.

8.2 Ampliacions i millores
Com s’ha comentat en l’apartat de presa de decisions, hi ha dues funcionalitats,
derivades de la relació de preguntes, que es van deixar al tinter. Són les preguntes multipregunta i la dependència entre preguntes. Per tant, una millora a dur a terme en un futur
seria la implementació d’aquestes funcionalitats.
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Una altra possible ampliació seria poder incloure més idiomes a l’hora de relacionar les
preguntes. Actualment, l’aplicació està pensada per treballar amb qüestionaris en català i amb
traduccions d’aquests al castellà. Estaria bé, doncs, permetre que l’usuari donés d’alta idiomes
nous (Euskera, Gallec, ...) i pogués realitzar traduccions de qüestionaris a aquests idiomes.
Una altra de les millores que es podrien realitzar es troba en les interfícies. Inicialment
no es va voler utilitzar massa JavaScript, principalment per temes d’accessibilitat. Però donat
que és una aplicació d’intranet, que serà utilitzada per un grup de persones reduït que, pel
moment, no compta amb persones amb dificultats a l’hora d’accedir a la web, aquest
argument perd força. Actualment, la major part de codi JavaScript de l’aplicació s’utilitza per
realitzar validacions de formularis. A més, l’aplicació, en el seu estat actual, necessita de
masses pantalles (per al gust d’alguns usuaris que l’han provat) per realitzar segons quines
tasques. Però utilitzant una mica més de JavaScript, probablement es podria aconseguir reduir
el nombre de pantalles de l’aplicació i dotar-la d’una major sensació de dinamisme.

8.3 Conclusions personals
A nivell personal, només es pot afegir que, la realització del projecte de final de carrera
suposa la culminació d’un seguit d’anys aprenent coses. El desenvolupament d’aquest projecte
ha permès posar en pràctica tots aquests coneixements adquirits, interpretant el rol de tots els
actors que hi intervenen (exceptuant el del client, òbviament). Sota el meu punt de vista, la
part més difícil ha estat aquella menys relacionada amb la tecnologia i més amb la gestió,
segurament degut a que en el transcurs de la carrera les assignatures de caire tècnic són
abundants. Per tant, el fet d’haver de dur a terme tasques no tècniques, com la planificació o
les reunions amb el client, ha estat més enriquidor que no pas les de caire tècnic.
La conclusió final que es pot extreure de tot plegat és la capacitat d’espavilar-se per si
sol que un mateix adquireix al llarg dels anys i que posa en pràctica en aquest projecte (i en
tots els propers).
112

Anàlisi i gestió de dades estadístiques en web

9

BIBLIOGRAFIA
En aquest apartat es citen les fonts d’informació utilitzades per dur a terme tant el

projecte com la memòria.

113

Alejandro Hernández Campoy
Projecte Final de Carrera
Apache. (sense data). Apache Software Foundation. Consultat el Octubre / 2010, a
http://www.apache.org/
jQuery. (sense data). jQuery: Write less, do more. Consultat el Abril / 2011, a
http://jquery.com/
La Fundació. (sense data). Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals.
Consultat el Setembre / 2010, a http://www.pisunyer.org
MySQL. (sense data). MySQL. Consultat el Novembre / 2010, a http://www.mysql.com/
NEO. (sense data). Herramientas web para la enseñanza de protocolos de
comunicación.

Consultat

el

Juny

/

2011,

a

El

protocolo

HTTP:

http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/aplicacion/http.html
Oracle. (sense data). Java Server Pages Technology. Consultat el Octubre / 2010, a
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/index.html
Oracle. (sense data). Oracle JavaServer Pages Standard Tag Library. Consultat el
Novembre / 2010, a http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135995.html
Triple-S, survey interchange standard. (sense data). Consultat el Desembre / 2010, a
http://www.triple-s.org/
Vicerrectoría General. (sense data). Universidad Nacional de Colombia. Consultat el
Juliol / 2011, a http://www.diseno.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/DNB-SI-008 guia
rapida presentacion tesis y trabajos de grado BD.pdf
W3C. (sense data). World Wide Web Consortium. Consultat el Octubre / 2010, a Guía
breve de CSS: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo

114

Anàlisi i gestió de dades estadístiques en web
W3C. (sense data). World Wide Web Consortium. Consultat el Octubre / 2010, a
Especificación HTML 4.01: http://html.conclase.net/w3c/html401-es/cover.html
W3Schools. (sense data). W3 Schools. Consultat el Octubre / 2010, a CSS Tutorial:
http://www.w3schools.com/css/
W3Schools. (sense data). W3 Schools. Consultat el Novembre / 2010, a JavaScript
Tutorial: http://www.w3schools.com/jsref/default.asp
Wikipedia, la enciclopedia libre. (sense data). Wikipedia.org. Consultat el Setembre /
2010, a http://es.wikipedia.org

115

Alejandro Hernández Campoy
Projecte Final de Carrera

10 ANNEX 1: ANÀLISI DEL
FITXER TRIPLE-S
En aquest annex es fa una breu descripció del format d’un fitxer Triple-S, resultat del
treball d’anàlisi d’aquest.
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A continuació es mostra un esquema d’estructura genèric d’una enquesta i d’una
variable:

<?xml version="1.0"?>
<sss version="2.0">
<date>date_text</date>
<time>time_text</time>
<origin>origin_text</origin>
<user>user_text</user>
<survey>
<name>survey_name</name>
<title>survey_title_text</title>
<record ident="record_id">
<variable>
variable_details
</variable>
. . .
</record>
</survey>
</sss>
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<variable ident="IDENTIFICADOR" type="TIPUS">
<name>NOM</name>
<label>ENUNCIAT_1<text mode="interview">ENUNCIAT_2</text>
<text mode="analysis">ENUNCIAT_3</text>
</label>
<values>
<value code="VALOR_ETIQUETA_1">ETIQUETA_1</value>
<value code="VALOR_ETIQUETA_2">ETIQUETA_2</value>
</values>
</variable>

D’aquest esquema se’n pot extreure la següent informació:


Tipus de variable i identificador intern:
Aquesta informació va inclosa dins l’etiqueta “variable”, que té com a
paràmetres “type” i “ident”. Els tipus possibles per a la variable són:
o

Multiple: Variable categòrica multi resposta

o

Single: Variable categòrica de resposta simple

o

Character: Variable no categòrica de valor alfanumèric

o

Quantity: Variable no categòrica de valor numèric

<variable ident="IDENTIFICADOR" type="TIPUS">…</variable>



Nom de la variable:
Aquesta informació es troba dins l’etiqueta “name”. Aquest nom és el mateix

que està definit a SNAP i, a més, és únic.
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<name>…</name>



Etiqueta de la variable
Aquesta informació es troba dins l’etiqueta “label”. A més d’això, la variable

conté una petita estructura interna:

<label>ENUNCIAT_1<text mode="interview">ENUNCIAT_2</text>
<text mode="analysis">ENUNCIAT_3</text>
</label>

Si la variable no pertany a una multi-pregunta, “ENUNCIAT_1” i “ENUNCIAT_2”
contindran

el

mateix.

De

fet,

fins

i

tot

és

possible

que

<text

mode=”interview”>...</text> no aparegui i, per tant, “ENUNCIAT_2” sigui buit.
Per contra, si la variable pertany a una multi-pregunta, “ENUNCIAT_1”
correspondrà a l’etiqueta concreta de la variable, mentre que “ENUNCIAT_2”
contindrà l’etiqueta de la pregunta a la qual pertany.
Per exemple:
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<variable ident="847" type="quantity" >
....
<label>CIU<text mode="interview">
Podria detallar els vots de cada partit en les darreres
eleccions?</text>
<text mode="analysis">CIU</text>
</label>...
</variable>
<variable ident="848" type="quantity"> ....
<label>ERC-AM<text mode="interview">
Podria detallar els vots de cada partit en les darreres
eleccions?</text>
<text mode="analysis">ERC-AM</text>
</label>
...
</variable>



Categories per a les variables categòriques
Dins de l’etiqueta “values” tenim definides les categories (o opcions de

resposta), cadascuna dins l’etiqueta “value”, amb un paràmetre anomenat “value”:
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<variable ident=”IDENTIFICADOR” type=”TIPUS”>
…
<values>
<value code="1">Barcelona</value>
<value code="2">Girona</value>
<value code="3">Lleida</value>
<value code="4">Tarragona</value>
</values>
<variable>
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11 ANNEX 2: DISSENY INICIAL
DE LES INTERFÍCIES
En aquest apartat s’inclouen els dissenys inicials de les interfícies gràfiques, duts a
terme durant la fase de disseny.
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Aquests dissenys es van realitzar per tal de tenir un suport gràfic que ajudés a la gent
de la Fundació a preveure per on anirien els trets i matissar alguns detalls sobre l’aplicació.
En primer lloc, tenim una vista general de les pantalles realitzades, organitzades
segons la navegació entre elles.
VISTES PRÈVIES ORGANITZADES PER NAVEGACIÓ
Relacionar preguntes
Pregunta 1
Nova pregunta categòrica

Opcions de resposta del qüestionari:
Aquestes són les opcions de resposta relacionades amb l’enunciat seleccionat. Aquestes opcions de resposta s’afegiran
al repositori.
A) Opcio de resposta 1

Introduir qüestionari

Nova pregunta

Nom del qüestionari:

B) Opcio de resposta 2
C) Opcio de resposta 3
C) Opcio de resposta 4

Idioma:

Dades fitxer qüestionari
Nom fitxer:
Tipus del fitxer

Tipus:

Examinar

Fitxer qüestionari:

<< Pregunta anterior

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Dades fitxer matriu
Nom fitxer:
Tipus del fitxer

Tipus:

Relacionar quest 3.1

Examinar

Fitxer matriu:

Afegir

Tornar

Introduir quest
Relacionar preguntes
Qüestionari seleccionat:

Relacionar preguntes

Relacionar preguntes
<Nom del qüestionari seleccionat al pas anterior>

Pregunta 1

Pregunta 1

Nova versió d’opció de resposta

Relacionar enunciats

Preguntes del qüestionari:

Enunciat pregunta:
Pregunta 1: tractada
Pregunta 2: no tractada
Pregunta 3: no tractada
Pregunta 4: tractada
Pregunta 5: no tractada
Pregunta 6: no tractada
Pregunta 7: tractada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed congue, lectus elementum sagittis accumsan,
turpis lacus laoreet leo, et semper quam lacus vitae lacus. Curabitur eu nisl mi. Nulla facilisi. Vestibulum
orci diam, consequat in bibendum quis, congue vitae ante.

Enunciats possibles:
Enunciat 1
Enunciat 2
Enunciat 3

Selecciona qüestionari:

-- Selecciona un qüestionari de la llista --

Selecciona amb quina opció del repositori vols relacionar cada opció de resposta del qüestionari, així com el tipus de
relació. Indica també si vols que la nova opció de resposta sigui la predeterminada.
Nota: en negreta s’indica l’opció predeterminada actualment.
Repositori
A) Opcio de resposta 1

Opció de Repositori 1
Opció de Repositori 2
Opció de Repositori 3
Opció de Repositori 4

B) Opcio de resposta 2

Opció de Repositori 1
Opció de Repositori 2
Opció de Repositori 3
Opció de Repositori 4

Altre
Cercar:

Nota: si es selecciona aquesta opció l’usuari ha d’introduir un(s) terme(s) per fer una cerca i trobar l’enunciat desitjat

C) Opcio de resposta 3

Opció de Repositori 1
Opció de Repositori 2
Opció de Repositori 3
Opció de Repositori 4

-- Text per cercar un enunciat -Enunciat trobat 1
Enunciat trobat 2
Enunciat trobat 3

Indica el tipus de relació de l’enunciat de l’enquesta amb l’enunciat del repositori:
Iguals

Començar a relacionar preguntes

Tornar

Relacionar quest 1
Començar a relacionar preguntes

Equivalents

Igual
Equivalent

Tornar

Igual
Equivalent

Cap de les anteriors

Diferents

<< Pregunta anterior

<< Pregunta anterior

Predeterminada?

Igual
Equivalent

Cap de les anteriors

Escull com vols relacionar les preguntes del qüestionari.
-- Relacionar preguntes –
Relacionar preguntes del mateix idioma
Relacionar preguntes entre diferents idiomes

Tipus Relació

Cap de les anteriors

Enunciat 4

Idioma
igual

Relacionar preguntes

Opcions de resposta del qüestionari:

Pregunta
Categòrica

Continuar

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Pregunta següent >>

Relacionar quest 2

Relacionar quest 3.2

Tornar

Relacionar preguntes

Relacionar quest 0

Pregunta 1
Nova pregunta no categòrica

La resposta a la pregunta seleccionada no és categòrica. Per tant, només es desarà la relació entre els enunciats.
La resposta a la pregunta és:
Text de resposta oberta que pot ser qualsevol cosa.

Pregunta
No Categòrica
<< Pregunta anterior

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Relacionar preguntes
Resum
Enunciats:
Iguals: 55
Equivalents: 72
Diferents: 15
Opcions de resposta:
Iguals: 120
Equivalents: 180
Diferents: 50

<< Pregunta anterior

Tornar

Fi

Pregunta següent >>

Relacionar quest 4

Relacionar preguntes per idioma

Relacionar preguntes per idioma

Relacionar preguntes per idioma
Selecciona un idioma

Pregunta 1

Pregunta 1

Castellà

Idioma
diferent

Enunciat pregunta:

Relacionar opcions de resposta

Enunciado de la primera pregunta del cuestionario seleccionado.

Relaciona cada opció de resposta del qüestionari amb una del repositori. Si no marques la casella, el sistema afegirà la opció de resposta
del qüestionari com a nova opció al repositori.

Vols relacionar les preguntes del qüestionari amb qualsevol pregunta del repositori o amb un qüestionari en concret?
Amb qualsevol pregunta

Opcions de resposta de la pregunta del qüestionari

Amb un qüestionari

Enunciats possibles:

Selecciona un qüestionari de l’idioma escollit

Enunciat de la primera pregunta d’un qüestionari del repositori

Opción 1 de respuesta de la pregunta del cuestionario

Enunciat de la tercera pregunta d’un qüestionari del repositori

Escriba
texto en castellà --Qüestionaris
Cuestionario 1

Opción 2 de respuesta de la pregunta del cuestionario

Opcions de resposta del repositori, relacionades amb l’enunciat
de la pregunta
-- Opcions de resposta de la pregunta --

-- Opcions de resposta de la pregunta --

Enunciat de la segona pregunta d’un qüestionari del repositori

Cuestionario 2
Cuestionario 3

Enunciat de la desena pregunta d’un qüestionari del repositori

Opción 3 de respuesta de la pregunta del cuestionario

-- Opcions de resposta de la pregunta --

Altre

Opción 4 de respuesta de la pregunta del cuestionario

-- Opcions de resposta de la pregunta --

Cercar:

Nota: si es selecciona aquesta opció l’usuari ha d’introduir un(s) terme(s) per fer una cerca i trobar l’enunciat desitjat
-- Text per cercar un enunciat -Enunciat trobat 1
Enunciat trobat 2
Enunciat trobat 3

Indica el tipus de relació de l’enunciat de l’enquesta amb l’enunciat del repositori:
Iguals

Començar a relacionar preguntes

Diferents

Tornar
<< Pregunta anterior

Relacionar quest
idioma

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Relacionar quest
idioma 2

<< Pregunta anterior

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Relacionar quest
idioma 3

Il·lustració 41 Vistes prèvies organitzades per la navegació entre elles

A continuació, tenim la vista prèvia de la pantalla per a afegir un qüestionari al sistema.
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INTRODUIR QÜESTIONARI

Introduir qüestionari

Nom del qüestionari:
Idioma:

Dades fitxer qüestionari
Nom fitxer:
Tipus:

Tipus del fitxer

Fitxer qüestionari:

Examinar

Dades fitxer matriu
Nom fitxer:
Tipus:

Tipus del fitxer

Fitxer matriu:

Examinar

Afegir

Tornar

Il·lustració 42 Disseny inicial per introduir un nou qüestionari

Tot seguit, es mostra el disseny de les pantalles del procés per a relacionar preguntes.
RELACIONAR PREGUNTES 0

Relacionar preguntes
Selecciona qüestionari:

-- Selecciona un qüestionari de la llista --

Escull com vols relacionar les preguntes del qüestionari.
-- Relacionar preguntes –
Relacionar preguntes del mateix idioma
Relacionar preguntes entre diferents idiomes

Començar a relacionar preguntes

Il·lustració 43 Disseny inicial del primer pas per a relacionar preguntes
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RELACIONAR PREGUNTES 1

Relacionar preguntes
Qüestionari seleccionat:

<Nom del qüestionari seleccionat al pas anterior>

Preguntes del qüestionari:

Pregunta 1: tractada
Pregunta 2: no tractada
Pregunta 3: no tractada
Pregunta 4: tractada
Pregunta 5: no tractada
Pregunta 6: no tractada
Pregunta 7: tractada

Començar a relacionar preguntes

Tornar

Il·lustració 44 Disseny inicial del segon pas per a relacionar preguntes
RELACIONAR PREGUNTES 2

Relacionar preguntes
Pregunta 1
Relacionar enunciats

Enunciat pregunta:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed congue, lectus elementum sagittis accumsan,
turpis lacus laoreet leo, et semper quam lacus vitae lacus. Curabitur eu nisl mi. Nulla facilisi. Vestibulum
orci diam, consequat in bibendum quis, congue vitae ante.

Enunciats possibles:
Enunciat 1
Enunciat 2
Enunciat 3
Enunciat 4
Altre

Nota: si es selecciona aquesta opció l’usuari ha d’introduir un(s) terme(s) per fer una cerca i trobar l’enunciat desitjat
-- Text per cercar un enunciat --

Cercar:

Enunciat trobat 1
Enunciat trobat 2
Enunciat trobat 3

Indica el tipus de relació de l’enunciat de l’enquesta amb l’enunciat del repositori:
Iguals

Equivalents

<< Pregunta anterior

Diferents

Tornar

Continuar

Pregunta següent >>

Il·lustració 45 Disseny inicial del tercer pas per a relacionar preguntes

125

Alejandro Hernández Campoy
Projecte Final de Carrera
RELACIONAR PREGUNTES 3.1

Relacionar preguntes
Pregunta 1
Nova pregunta categòrica

Opcions de resposta del qüestionari:
Aquestes són les opcions de resposta relacionades amb l’enunciat seleccionat. Aquestes opcions de resposta s’afegiran
al repositori.
A) Opcio de resposta 1
B) Opcio de resposta 2
C) Opcio de resposta 3
C) Opcio de resposta 4

<< Pregunta anterior

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Il·lustració 46 Disseny inicial del quart pas (opció 1) per a relacionar preguntes
RELACIONAR PREGUNTES 3.2

Relacionar preguntes
Pregunta 1
Nova versió d’opció de resposta

Opcions de resposta del qüestionari:
Selecciona amb quina opció del repositori vols relacionar cada opció de resposta del qüestionari, així com el tipus de
relació. Indica també si vols que la nova opció de resposta sigui la predeterminada.
Nota: en negreta s’indica l’opció predeterminada actualment.
Repositori
A) Opcio de resposta 1

Opció de Repositori 1
Opció de Repositori 2
Opció de Repositori 3
Opció de Repositori 4

Tipus Relació

Predeterminada?

Igual
Equivalent

Cap de les anteriors

B) Opcio de resposta 2

Opció de Repositori 1
Opció de Repositori 2
Opció de Repositori 3
Opció de Repositori 4

Igual
Equivalent

Cap de les anteriors

C) Opcio de resposta 3

Opció de Repositori 1
Opció de Repositori 2
Opció de Repositori 3
Opció de Repositori 4

Igual
Equivalent

Cap de les anteriors

<< Pregunta anterior

Tornar

Desar

Pregunta següent >>
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RELACIONAR PREGUNTES 3.3

Relacionar preguntes
Pregunta 1
Nova pregunta no categòrica

La resposta a la pregunta seleccionada no és categòrica. Per tant, només es desarà la relació entre els enunciats.
La resposta a la pregunta és:
Text de resposta oberta que pot ser qualsevol cosa.

<< Pregunta anterior

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Il·lustració 48 Disseny inicial del quart pas (opció 3) per a relacionar preguntes
RELACIONAR PREGUNTES IDIOMA 1

Relacionar preguntes per idioma
Selecciona un idioma
Castellà

Vols relacionar les preguntes del qüestionari amb qualsevol pregunta del repositori o amb un qüestionari en concret?
Amb qualsevol pregunta

Amb un qüestionari

Selecciona un qüestionari de l’idioma escollit
Escriba
texto en castellà --Qüestionaris
Cuestionario 1
Cuestionario 2
Cuestionario 3

Començar a relacionar preguntes

Il·lustració 49 Disseny inicial del primer pas per a relacionar preguntes per idioma
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RELACIONAR PREGUNTES IDIOMA 2

Relacionar preguntes per idioma
Pregunta 1
Enunciat pregunta:

Enunciado de la primera pregunta del cuestionario seleccionado.

Enunciats possibles:
Enunciat de la primera pregunta d’un qüestionari del repositori
Enunciat de la tercera pregunta d’un qüestionari del repositori
Enunciat de la segona pregunta d’un qüestionari del repositori
Enunciat de la desena pregunta d’un qüestionari del repositori
Altre
Cercar:

Nota: si es selecciona aquesta opció l’usuari ha d’introduir un(s) terme(s) per fer una cerca i trobar l’enunciat desitjat
-- Text per cercar un enunciat --

Enunciat trobat 1
Enunciat trobat 2
Enunciat trobat 3

Indica el tipus de relació de l’enunciat de l’enquesta amb l’enunciat del repositori:
Iguals

<< Pregunta anterior

Diferents

Tornar

Desar

Pregunta següent >>

Il·lustració 50 Disseny inicial del segon pas per a relacionar preguntes per idioma
RELACIONAR PREGUNTES IDIOMA 3

Relacionar preguntes per idioma
Pregunta 1
Relacionar opcions de resposta

Relaciona cada opció de resposta del qüestionari amb una del repositori. Si no marques la casella, el sistema afegirà la opció de resposta
del qüestionari com a nova opció al repositori.
Opcions de resposta de la pregunta del qüestionari

Opcions de resposta del repositori, relacionades amb l’enunciat
de la pregunta

Opción 1 de respuesta de la pregunta del cuestionario

-- Opcions de resposta de la pregunta --

Opción 2 de respuesta de la pregunta del cuestionario

-- Opcions de resposta de la pregunta --

Opción 3 de respuesta de la pregunta del cuestionario

-- Opcions de resposta de la pregunta --

Opción 4 de respuesta de la pregunta del cuestionario

-- Opcions de resposta de la pregunta --

<< Pregunta anterior

Tornar

Desar

Pregunta següent >>
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RELACIONAR PREGUNES IDIOMA 4

Relacionar preguntes
Resum
Enunciats:
Iguals: 55
Equivalents: 72
Diferents: 15
Opcions de resposta:
Iguals: 120
Equivalents: 180
Diferents: 50

<< Pregunta anterior

Tornar

Fi

Pregunta següent >>

Il·lustració 52 Disseny inicial del quart pas per a relacionar preguntes per idioma
AFEGIR MATRIU 1

Introduir matriu
Dades fitxer matriu
Nom fitxer:
Tipus:

Tipus del fitxer

Fitxer matriu:

Examinar

Vols relacionar la matriu de dades amb un qüestionari?
No
Sí

Qüestionari 1
Qüestionari 2
Qüestionari 3
Qüestionari 4
Qüestionari 5
Qüestionari 6
Qüestionari 7

Desar

Tornar

Il·lustració 53 Disseny inicial del primer pas per a afegir una matriu a un qüestionari
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AFEGIR MATRIU 2

Introduir matriu - resultats
Informe:
Variables relacionades: 965
Variables no relacionades: 35

Informació sobre les variables no relacionades:

Total: 1000
Variable
Variable B1
Variable C4
Variable F12
Variable G7
Variable H8
Variable I1

Motiu
Tipus no coincidents
Noms diferents
Noms diferents
Tipus no coincidents
Noms diferents
Tipus no coincidents

Si estàs d’acord amb les relacions que s’han establert, prem “Desar”. En cas contrari, prem “Enrere” per tornar a introduir una matriu de dades.

Enrere

Desar

Il·lustració 54 Disseny inicial del segon pas per a afegir una matriu a un qüestionari
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Tornar

