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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:

Sí

No

PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)
Aquest projecte és per ajudar a qualsevol persona a orientar la seva carrera
professional mitjançant els currículums registrats a Infojobs. D’aquests currículums ens
interessa dos apartats principals: les experiències desenvolupades i els estudis
realitzats durant la trajectòria professional.
La ordenació cronològica d'aquestes dues relacions ens descriuen quins passos s’han
dut a terme una persona al llarg de la vida fins arribar al punt present.
Actualment, a Espanya no existeixen serveis d'informació i coneixement com els que es
descriuen en aquest projecte, però hi ha agregadors de feina internacionals que tenen
algunes semblances però no ens serveixen pel mercat Espanyol perquè la informació
que mostren és d’altres països i tenen les seves pròpies dinàmiques, característiques i
nomenclatures dels llocs de treball. Per tant, podem concloure que aquest projecte és
pioner al nostre país.
La nostra web és un portal on es mostraran gràfiques que descriuen els patrons de
comportament dels llocs de treball, dels centres de formació, les empreses i els
estudis a nivell estadístic.
Ja que el projecte que es desenvolupa és per InfoJobs hi ha cert condicionament en
algunes de les eines i tecnologies a utilitzar, algunes d’aquestes són:
- “Highcharts”: llibreria que permet la representació i la càrrega de gràfics de forma
dinàmica mitjançant “jQuery”.
- Aplicació web: s’ha utilitzat Java i el template Spring.
- Base de dades de grafs: s’ha utilitzat neo4j (base de dades no relacional).
Un dels factors clau del projecte és la capacitat d'agregar informació per poder
extreure'n el coneixement que gira al voltant d'aquests quatre camps d'informació que
trobem en la secció d’experiències del currículum d'InfoJobs: professió (lloc de
treball), nom d'empresa, centre de formació i estudis.
En aquests camps es dóna l’opció de introduir valors lliures, fet que fa que la informació
no pugui ser tractada de forma directa ja que hi trobem:
- Gran disparitat d'informació.
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- Valors semànticament equivalents.
- Valors similars escrits.
Això ha provocat que s’hagi d'incloure un apartat inicial de neteja d'informació. A
efectes de determinar la viabilitat del projecte s’ha considerat que hi hagi:
- Volum de dades suficient per extreure patrons de comportament.
- Qualitat i consistència de la informació.
- Normalització dels camps, és a dir, conversió a majúscules, eliminació de signes de
puntuació (accents, dièresis, punts, comes, …), substitució de caràcters especials (ñ,
º, ª,), eliminació d'espais inicials i finals, eliminació de números, eliminació de
“stopwords” (articles, preposicions, …), substitució de sinònims i aplicació
d'expressions regulars.
- Modelització del domini en un graf amb la ordenació cronològica de les
experiències i estudis per tal de poder determinar de forma correcta la carrera
professional.
- Procés de càrrega del graf utilitzant el fitxers de dades que han estat prèviament
tractats pel procés de normalització que consta de:
a.- Explotació del graf utilitzant el conjunt d’Apis que ofereix la BBDD neo4j.
b.- Presentació de resultats.
Pel que fa al projecte, es durà a terme un desenvolupament iteratiu i incremental de
manera que ens anem acostant a la solució global de projecte a partir de cicles de
desenvolupament.

Paraules clau (màxim 10):
neo4j

agregadors

web

experiències

currículum

Infojobs

Highcharts

jQuery

Normalització

Api
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1.

Introducció

Avui, a Espanya, més de 6 milions de persones, que representen més del 27% de la
població en edat de treballar es troben en situació d’atur. Les previsions de la CEE i
d’altres organismes internacionals no conviden a l’optimisme a curt termini, si no tot el
contrari, la situació pot empitjorar lleugerament abans d’iniciar una lenta recuperació que
es pot prolongar fins a 5 o 6 anys, com a mínim.
Deixant de banda l’impacta en el nostre país com a conseqüència de la globalització, una
de les causes principals d’aquesta situació a Espanya ha estat l’esclat de la bombolla
immobiliària, la manca d’un model productiu fort i diversificat, la manca de xarxes
d’exportació internacionals, així com la manca de mà d’obra qualificada per poder donar
resposta als nous reptes i demandes de la societat.
Tot plegat provoca que, cada dia, milers de persones en situació d’atur s’hagin de posar
davant d’un ordinador per cercar treball. No obstant, la situació actual fa que només
alguns afortunats puguin optar a una oferta de feina. Molts d’altres són descartats dels
processos de selecció sense conèixer el motius, que podrien ajudar-los a corregir les
seves mancances.
A data d’avui, la principal eina per cercar ofertes de treball i iniciar un procés de selecció
són els portals de treball.
A l’estat espanyol hi conviuen els portals de treball públics i privats. En el cas dels portals
públics, es dóna la paradoxa que les competències en matèria de polítiques de treball
estan transferides a les comunitats autònomes i per tant al mercat conviuen un portal de
treball que pertany al govern central (SEPE) i d'un portal de treball per cadascuna de les
comunitats (FeinaActiva en el cas de Catalunya). De manera que no hi ha un referent
públic, fort i comú a tot el territori espanyol, fet que provoca una pèrdua d’eficiència i
eficàcia informativa per no compartir les ofertes.
Aquest fet ha permès que els portals de treball privats a Espanya hagin pres una
considerable i creixent rellevància fins al punt de ser actors clau en l’ecosistema del
mercat de treball.
Com a conseqüència d’això hi ha empreses privades (que es dediquen a aquest sector)
que disposen d’informació valuosa sobre l’estructura del mercat de treball: com la
diferència entre oferta i demanda, el gap de competències del mercat de treball, ...
Informació que ni tant sols disposa l’Administració Pública.
En aquest sentit, InfoJobs, el portal de treball pioner a Espanya, ha acumulat més de 12
milions de currículums dels seus usuaris al llarg dels seus 14 anys d’història. Per això el
converteix en un actor clau des del punt de vista de la informació i el coneixement del
mercat de treball.
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Des del punt de vista informatiu, l’objecte d’estudi d’aquest projecte és el currículum del
candidat, que per la seva estructura històrica (recull un conjunt d’experiències al llarg
d’una trajectòria professional) que ens pot ajudar a descobrir patrons de comportament
que puguin ser posats a l’abast dels usuaris, en forma d’informació i coneixement.
D'aquesta forma pot ser una eina útil per orientar la seva trajectòria professional i
incrementar les seves opcions d’ocupació.
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2.

Sobre InfoJobs

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb l’empresa InfoJobs, sense la qual aquest
projecte no hagués estat possible.
InfoJobs va néixer l’1 d’abril de l’any 1.998 quan Nacho González Barros, fruit de la seva
experiència com a responsable de Recursos Humans del Grup Intercom, va tenir la idea
de crear un servei de feina a Internet que optimitzes els processos de selecció de les
empreses i la cerca de treball per part dels candidats.
Al principi es feia servir com una eina de gestació interna en la qual el portal s’utilitzava
per cobrir els processos de selecció d’Intercom. Però aviat va començar una etapa
ascendent i imparable i va servir per altres empreses. El juny de l’any 2.000 ja comptava
amb 100.000 currículums a la seva base de dades i presentava el primer estudi sobre el
candidat “online” a Espanya.
InfoJobs ha tingut sempre una vocació d’innovació i expansió des dels seus inicis. Mostra
d’aquest fet en són el desenvolupament de la versió WAP amb la que el portal va passar a
formar part del portal “e-mocion” de “Telefónica Móviles” el Juliol del 2.000 i l’Agost del
mateix any va desenvolupar una versió per presentar contingut en dispositius Palm,
convertint-se d’aquesta manera en el primer portal de feina en apostar per aquest suport.
Fruit de la creixent quantitat d’ofertes internacionals i un percentatge considerable de
candidats estrangers, InfoJobs llança l’any 2.001 un nou portal internacional. El març del
mateix any InfoJobs es situa entre els 10 portals web amb més visites d’Espanya.
L’octubre de l’any 2.002 InfoJobs supera la xifra de dos milions de currículums després de
4 anys de lideratge. El novembre del 2.003 incorporar una plataforma TPV per facilitar el
pagament als seus clients. L’agost del 2.004 llança el seu portal de feina a Itàlia i el febrer
del següent any n’aconsegueix ocupar la segona posició amb quota de mercat. Anys més
tard assolirà la primera posició. L’any 2.007 s’assoleix la xifra de 8 milions de candidats
registrats al portal. Amb la intenció de diversificar els serveis que ofereix als seus usuaris,
InfoJobs s’introdueix en el negoci de la formació, llançant un portal de formació propi
l’any 2.010. L’expansió internacional continua l’any 2.011 obrint el portal a Portugal.
Actualment la seva expansió passa per realitzar serveis específics i aplicacions per als
dispositius portàtils, tabletes i mòbils.
Al llarg d'aquests anys InfoJobs ha rebut nombrosos premis i reconeixements com ara el
Premi Pimes 2.003, la nominació per les candidatures “Innovació Tecnològica i
Competitivitat Empresarial PYME”, la selecció com empresa “Top Ten Líders de Màrqueting
pel Club de Màrqueting de Barcelona”, finalista de la categoria “Mejor web española” dels
premis de l’Associació d’usuaris d’Internet i el premi ESADE en la categoria “Desarrollo de
marcas con bajo presupuesto”.
Fruit dels bons resultats econòmics, InfoJobs s’ha vist immers en diferents processos de
13

Eina d’informació per orientar la carrera professional de les persones

compra venta: el maig de 2.005 “Trader Classified Media” adquireix el 60% de les accions
de la companyia, el Juny del 2.006 “Schibsted” adquireix el 60% que havia comprat
Trader. El desembre del mateix any, Schibsted es farà amb el 93,56% de les accions de la
companyia a través del grup “Anuntis Segunda Mano”, arribant anys més tard al 98.5%.
La part restant continua essent part de Grup Intercom.

2.1. Setembre de 2008, punt d'inflexió
El setembre de l’any 2.008 es produeix un important punt d’inflexió com a conseqüència
de la crisi econòmica, de l’aparició progressiva de nous competidors i la irrupció cada cop
més forta de les xarxes socials.
En aquell moment, InfoJobs tenia al voltant de 90.000 ofertes publicades i fins aleshores
el ritme de creixement havia estat exponencial tant en volum d’usuaris com en volum de
negoci. A partir d’aquest moment s’inicia un lent descens de la quantitat d’ofertes de feina
fins arribar a les 35.000 ofertes actuals. Això repercuteix directament en la xifra de negoci
que motiva la necessitat de diversificar les línies tradicionals de negoci basades,
principalment, en la publicació d’ofertes.
En aquest nou escenari InfoJobs inicia un procés de redefinició de l’estratègia i el
posicionament en el mercat. En aquests moments, InfoJobs pretén ser un portal de
carrera professional que ajuda a les persones a trobar feina i que les acompanya i ajuda a
créixer a llarg de la seva vida professional.
Un dels elements claus per poder assolir aquest ambiciós objectiu és l’extracció de
coneixement a partir de la informació de la qual disposa i poder, d’aquesta manera,
tractar a cada usuari de forma individualitzada oferint-li i proporcionant-li a cada un d'ells
informació de valor i útil en cada moment de la seva trajectòria professional, i aquest és
justament l’àmbit de treball d’aquest projecte.

14
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3.

Objectiu

L'objectiu del projecte és desenvolupar una aplicació web interactiva, de fàcil ús
que ofereixi informació per ajudar a qualsevol persona a orientar la seva carrera
professional, fent aflorar coneixement que, actualment, no està a l’abast de les
persones del carrer en base a la informació i patrons de comportament recollits
en els currículums dels usuaris registrats al portal de feina InfoJobs.
Des del punt de vista d'aquest projecte, els currículums contenen dos apartats molt
importants, com són: les experiències desenvolupades i els estudis realitzats durant la
trajectòria professional de cada persona.
Les experiències són una relació de les “professions” que una persona ha dut a terme
d'un període de temps en una “empresa” al llarg de la seva vida professional.
Els estudis són una relació de les “formacions/cursos” que una persona ha rebut durant
un període de temps sobre una determinada matèria o especialitat en un centre de
formació al llarg de la seva vida professional.
La ordenació cronològica d'aquestes dues relacions (experiències i estudis) per una
persona descriuen la seva trajectòria professional, és a dir, quins passos han dut a terme
al llarg de la seva vida per arribar fins al punt present.
De forma aïllada, el principal interès de la trajectòria professional d'una persona és poder
demostrar que disposa dels coneixements i l'experiència necessària per poder aspirar a un
determinat lloc de treball. Utilitzant el símil de la selecció natural de Darwin, podríem
pensar que només els professionals més adaptats (amb la preparació i formació més
adient) són els que progressen professionalment.
Cal especificar, que s'utilitza el terme progrés en sentit ampli, és a dir, estabilitat laboral
(ràtio de rotació baix, creixement salarial, creixement jeràrquic i d'especialització, canvi
de sector professional, ...).
Per tot això, s'estableix com hipòtesi en aquest projecte, que dins del conjunt de
dades d'InfoJobs hi ha trajectòries professionals que comparteixin elements
comuns i que, per tant, sorgeixen patrons de comportament que siguin fonts de
coneixement per ser posats a l'abast de la comunitat com a eina d'orientació i
planificació de la carrera professional.
Aquesta informació ha de ser utilitzada principalment com a eina de referència i suport a
l'hora de prendre decisions en base a la comparació d'un mateix respecte a la resta de la
comunitat.
Aquesta eina ens ajudarà a trobar respostes que la població es pot fer, com per exemple:
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●

Donada una professió:
1. Quina és la seva salut (evolució entre altes vs baixes).
2. Quina és la situació d'activitat (treballen o no treballen).
3. Quines són les professions de destí.
4. Quines són les competències més habituals.
5. Quina és la formació més habitual (nivell i especialitat).
6. Quins són els centres de formació més habituals.
7. Com és la seva piràmide d'edat.
8. Quines són les empreses que més sortida tenen.
9. Quina és l'evolució salarial.
10. Quines són les zones geogràfiques amb més professionals.

●

Informació de caràcter genèric:
11. Quines són les professions emergents en els darrers temps.
12. Quines són les professions en decadència en els darrers temps.
13. Quins són els sectors industrials que creixen en els darrers temps.
14. Quin són els sectors industrials que decreixen en els darrers temps.
15. Quins són els sectors / professions on es contracten més gent que ha estat
sense activitat en els darrers anys.
16. Quins són els nivells d'estudi / especialitat que produeixen més persones
sense activitat (atur).

L'eina ens ha de permetre saber informació més concreta com donat un lloc de treball
saber:
1. Trajectòria professional
a. Llocs de treball destí: quins són els llocs de treball posteriors més
habituals.
b. Situació d’activitat actual: situació laboral dels candidats que en la seva
darrera experiència han realitzat la professió escollida.
c. Empreses amb més quantitat de persones en el lloc de treball :
empreses que ocupen més persones en aquest lloc de treball.
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2. Educació
a. Especialitat formativa més habitual: quin són els estudis que produeixen
més professionals d’aquest lloc de treball.
b. Nivell d’estudis superior més habitual: quin són els nivells d’estudis
superior que produeixen més professionals d’aquest lloc de treball.
c. Centre de formació més habitual: quins són els centre de formació que
produeixen més professionals d’aquesta lloc de treball.
3. Salaris i estadístiques
a. Salari per lloc de treball: quin és el salari dels candidats que en la seva
darrera experiència han realitzat la professió escollida.
b. Situació laboral: treballen o no treballen en funció de la darrera
experiència.
c. Piràmide de població: distribució per edat i per gènere de les persones que
desenvolupen aquest lloc de treball.
d. Sector per lloc de treball: sectors econòmics dels candidats que en la seva
darrera experiència han exercit la professió escollida.
4. Competències i habilitats
a. Idiomes: quin és el coneixement d’idiomes de les persones que ocupen
aquest lloc de treball.
b. Competències i habilitats: quin és el coneixement propi del lloc de treball i
que no siguin idiomes ni competències d'ofimàtica.
c. Competències i habilitats: quin és el coneixement d’eines ofimàtiques i
eines TIC transversals.

Els elements informatius enumerats s’han de representar amb un conjunt de gràfiques,
que han de permetre cert nivell de refinament de la informació mostrada. Això és
concreta amb la incorporació d’un conjunt de criteris de filtratge d’ús opcional per part de
l’usuari. Amb caràcter general, els filtres que haurà de disposar cada gràfica són:
●
●
●

Gènere
Província
I en alguns casos específics també per sector o any.
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3.1. Exemple pràctic
3.1.1. Estudis a realitzar
Per entendre millor aquest objectiu es mostra el següent exemple pràctic. D'aquesta
manera s'entendrà millor com aquesta eina pot ajudar a la comunitat.
En Pere és un jove que ha acabat la carrera d’Enginyeria Informàtica i vol tenir una
referència sobre els passos que haurà de donar per tal d’arribar a ser Cap de Projectes.
En aquest àmbit, no hi ha cap camí definit que s’hagi de recórrer per arribar a ser cap de
projectes començant com a becari. Tot pot dependre de les circumstàncies de cadascú,
però si agafem un conjunt ampli de població que ha arribat a ser Cap de projectes, es pot
observar que hi ha un camí habitual (no obligatori) que tots ells han recorregut.

Imatge 1.- Camins que han tingut diferents persones fins a ser Cap de Projectes.

Es tracta doncs de mostrar a en Pere quin és aquest camí més habitual per tal d’arribar a
la posició que desitja.

Imatge 2.- Camí més habitual que ha tingut una persona fins a ser Cap de Projectes.
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L’evolució i el creixement professional va acompanyat habitualment d’una estabilitat
laboral. És a dir, que en general per cada salt laboral la durada de l’experiència és més
llarga. I això, tot i que no es mostri en aquesta explicació també té conseqüències a nivell
salarial.

Perfil d’edat del Programador

Perfil d’edat del Cap de Projectes

La majoria de programadors tenen de 26 a
30 anys. Hi ha persones que abans i
després d’aquesta edat continuen exercint
de programadors, però probablement
s’hauran especialitzat.

Amb caràcter general, els Caps de
projectes tenen més de 30 anys i la majoria
estan concentrats en la franja de 36 a 40
anys.

Imatge 3.- Comparació del perfil d’edat entre Programador i Cap de Projectes.

Un aspecte que haurà de tenir en compte en Pere és que probablement només amb els
estudis d’Enginyeria Informàtica no en tindrà prou per poder exercir de Cap de Projectes.
Haurà de complementar la seva formació amb algun tipus d’estudi addicional. I això és
justament el que es pot observar en la següent comparació.
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Estudis del Programador

Estudis del Cap de Projectes

La majoria de persones que exerceixen de Gairebé un 25% de les persones que
programador tenen estudis relacionats amb exerceixen de Cap de Projectes han
la Informàtica.
realitzat un Màster i un 7% han realitzat un
Postgrau.
Imatge 4.- Comparació d’estudis més relacionats en les professions de Programador i de Cap de
Projectes.

La informació que apareix en aquestes comparativa no indica que necessàriament s’hagi
de seguir aquest patró, però d’alguna manera reflecteix el camí que ha seguit bona part
de la població i que per tant constata que és el camí més habitual.
Conèixer aquest camí hauria d’ajudar a en Pere a fixar-se un conjunt de fites al llarg de la
seva carrera professional que facilitin o accelerin arribar al punt final d’aquest camí.

3.1.2. Estudiar o treballar
Aquesta mateixa eina també pot ajudar a en Joan, un jove que no vol continuar estudiant
més enllà del Batxillerat i que probablement haurà d’anar a treballar amb el seu pare al
negoci familiar de la construcció. El seu pare no vol que abandoni els estudis i tracta de
persuadir-lo que anar a treballar en el sector de la construcció no és una bona opció per la
greu crisi que està travessant.
El pare d’en Joan li mostra aquesta informació perquè pugui veure quina és la situació de
les persones que estan en el sector de la construcció.
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Imatge 5.- Situació laboral actual de la professió Peó de la producció.

La gràfica mostra la situació laboral de les persones que són paletes. Tal com es pot
veure, la majoria d’elles no tenen feina actualment.
El pare d’en Joan també li mostra el futur professional de les persones que deixen
d’exercir de paleta i passen a una altra professió i no és que siguin molt millor. Tot i que
la varietat de destí és àmplia, bona part d’elles continuen essent professions que no
projecten una carrera professional.

Imatge 6.- Professions posteriors després de treballar de Peó de la producció.
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4.

Requeriments

4.1. Requeriments funcionals
L’aplicació haurà de comptar amb les següents pàgines d’informació:
1. Pàgina principal (HOME). Haurà de tenir:
a. Cercador, permetrà cercar per lloc de treball i també les empreses, centres
de formació i estudis relacionats.
b. Poder veure de manera visual de que tracta la web.
2. Pàgina de lloc de treball: resultat de la cerca d’un lloc de treball. Haurà de tenir:
a. Cercador, permetrà cercar per lloc de treball.
b. Conjunt de pestanyes per organitzar la informació indicada en l’apartat
d’objectiu.
c. Gràfiques de resultats, una per cada objectiu.
3. Pàgina d'empreses: resultat de la cerca d’una empresa. Haurà de tenir:
a. Cercador, permetrà cercar per una empresa.
b. Conjunt de pestanyes per organitzar la informació indicada en l’apartat
d’objectiu.
c. Gràfiques de resultats, una per cada objectiu.
4. Pàgina de centres de formació: resultat de la cerca d’un centre de formació. Haurà
de tenir:
a. Cercador, permetrà cercar per centre de formació.
b. Conjunt de pestanyes per organitzar la informació indicada en l’apartat
d’objectiu.
c. Gràfiques de resultats, una per cada objectiu.
5. Pàgina de nivell d'estudis: resultat de la selecció d'un estudi per nivell i especialitat.
Haurà de tenir:
a. Desplegable, permetrà seleccionar el nivell i la especialitat.
b. Conjunt de pestanyes per organitzar la informació indicada en l’apartat
d’objectiu.
c. Gràfiques de resultats, una per cada objectiu.
6. Pàgina d'errors: en el cas que l'usuari hagi introduït dades amb resultat no vàlids
l'hem d'informar conforme aquestes dades no són correctes.
7. Per cada gràfica s’utilitzarà la representació més adequada podent ser:
a. Gràfic de barres horitzontals, verticals.
b. Gràfic lineal.
c. Gràfic de pastís.
d. Gràfic tipus piràmide.
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8. Els gràfics hauran de mostrar informació en valor absolut o en percentatge segons
el cas.

4.1.1. Requeriments específics del gràfic de barres horitzontals
9. Per defecte, mostrarà els 5 resultats més representatius, ordenats de més gran a
més petit.
10. Haurà d’oferir una opció per ampliar el número de resultats fins a 10.
11. Haurà d’incorporar dins del gràfic el percentatge de cobertura que indiqui quina és
la representativitat dels resultats mostrats respecte del total.
12. En aquelles gràfiques que facin referència a llocs de treball, les etiquetes de les
gràfiques de l’eix y hauran de ser clicables de manera que l’usuari pugui navegar a
una pàgina de lloc de treball relacionada.

4.1.2. Requeriments genèrics a tots els gràfics
13. Al passar per damunt de les barres haurà d’aparèixer un “tooltip” (ajuda) que
proporcioni informació addicional a la que s’estigui mostrant.
14. Hauran de disposar d’un conjunt de filtres (com a mínim gènere i província) que
realitzaran una nova consulta i mostrarà els resultats segons els criteris de cerca
escollits.

4.1.3. Requeriments genèrics a totes les pàgines
15. Des de qualsevol pàgina volem accedir a la informació en que consisteix i com
poder fer servir aquest servei, molt útil per l'usuari.
16. Hem de poder accedir als altres portals d'Infojobs.

4.2. Requeriments no funcionals
1. Descripció i sinònims:
a. En el cas dels llocs de treball: cada lloc de treball s'haurà d'acompanyar
d'una breu descripció i la possibilitat que els usuaris ens aportin millors
descripcions i, en cas que existeixin, altres maneres d'anomenar el lloc de
treball (sinònims).
b. En el cas d'empresa: cada empresa s'haurà d'acompanyar d'una breu
descripció d'aquesta.
2. Representativitat dels resultats: en els casos en que la informació obtinguda no
sigui prou representativa, mostrar un indicatiu a l’usuari.
3. Incorporar elements addicionals per afavorir el posicionament de l’aplicació en els
resultats de cercadors (SEO), així com incorporar elements per tal de fer-ne el
seguiment de les analítiques Web.
La llista de requeriments sorgeix de les necessitats dels usuaris.
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4.3. “Mockup” d’una fitxa del lloc de treball
Aquest “mockup” pretén donar una idea visual del diferents requeriments que s’han
descrit (aquest és el prototip inicial).

Imatge 7.- “Mockup” inicial dels llocs de treball.
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5. Planificació
Ja que existeix certa incertesa en el projecte, es proposa dur-lo a terme de manera
iterativa i incremental per tal que ens anem acostant a la solució final a partir d’un
conjunt de cicles de desenvolupament curts que tracten d’abastir la totalitat del projecte
amb un determinat grau de profunditat. A cada cicle anem refinant i millorant el que s’ha
fet en l’anterior per tal d’anar-nos acostant a la solució final. Aquesta orientació permet
anticipar aspectes no previstos el més aviat possible i buscar camins alternatius.
L’objectiu de la iteració 1 es conèixer amb detall el problema a resoldre, fer un anàlisi
inicial de les dades amb les que posteriorment es treballarà, així com conèixer quin és
l’estat de l’art en aquest àmbit. Un factor clau en aquest punt serà la qualitat i fiabilitat de
les dades sobre les que fonamentarem l’aplicació.
En la iteració 2 es planteja fer una prova de concepte amb un subconjunt de dades per
determinar la viabilitat del projecte i la projecció de les següents iteracions, per tant, el
focus principal d’aquesta iteració serà la viabilitat amb un subconjunt reduït de dades que
ens permeti ser àgils en el procés “Anàlisi  Desenvolupament  Prova  Anàlisi 
Desenvolupament  Prova” per tal d’aprendre ràpidament i tenir alguna cosa sobre la que
analitzar i evolucionar.
En la iteració 3, igual que en la 2, el focus principal és la neteja de dades i la càrrega en el
graf. Disposar de dades netes ens ajudarà a que el coneixement generat per l’aplicació
sigui útil. És en aquesta iteració que s'ha de determinar la idoneïtat del model de graf
realitzat, per tal de comprovar i ajustar-lo de manera que ens permeti resoldre de manera
correcta els reptes plantejats.
En la iteració 4 i 5 ens centrem en la presentació de les dades mitjançant una aplicació
web en la que els usuaris puguin interactuar mitjançant els elements de filtratge. Dins
d’aquestes dues iteracions s’ha de fer la recerca de descripcions de llocs de treball,
d'empreses i sinònims que han d’acompanyar les fitxes (pàgines) de cada lloc de treball i
que donen forma a l’aplicació.
En la darrera iteració s’ha de dur a terme una prova global que vagi des del procés
d'extracció de dades de les fonts d'InfoJobs fins a l'obtenció dels resultats en una pàgina
web passant pels estadis entremigs de neteja, càrrega i presentació de resultats.
Finalment, es duran a terme les millores de textos i meta tags HTML de les pàgines per tal
que l’aplicació tingui un bon posicionament SEO, així com s’incorporen els elements per
fer el seguiment de l’analítica web.
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Imatge 8.- Planificació del projecte.

5.1. Planificació provisional
Per la estimació del projecte tindrem en consideració la relació dels processos: la gestió
de les estadístiques de pla de carrera.
Pel càlcul de l’esforç o recursos humans utilitzarem dos mètodes diferents, amb el fi
d’aproximar el més possible el càlcul del procés.

5.1.1. Primer mètode: Càlcul via descomposició funcional
Procés
Gestió
estadístiques
de carrera

Optimista

Normal

Pessimista

(O+4N+P)/6

7.600

8.000

8.400

8.000

pla

Càlcul dels recursos humans:
E = 8.000 / 20 = 400 dies / Persona = 20 mesos / Persona.
Per traduir-ho a mesos salament s’ha dividit la quantitat de dies / persona pels dies
laborals que té un mes com a mitjana. I com som dues persones a l’equip el cost serà de
10 mesos.
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5.1.2. Segon mètode: Càlcul via descomposició en activitats
Activitat

Analista / Programador

Constitució de l’equip

2

Recaptació d’informació i requeriments

80

Anàlisis de dades i funcional

70

Disseny dels grafs

45

Anàlisis orgànic

50

Gestió e implementació

100

Probes funcionals, automàtiques i de rendiment

50
395

El total entre analista i programador és de 395 dies / persona = 19,75 persona.
Per traduir-ho a mesos salament s’ha dividit la quantitat de dies / persona pels dies
laborals que té un mes com a mitjana. I com som dues persones a l’equip el cost serà de
9 mesos i mig.

5.2. Planificació real
Tenint en compte la gràfica real i final de la planificació, és a dir, el temps que realment
s’ha tardat per realitzar el projecte és de 10 mesos i sis dies. Existeix una petita diferència
de sis dies en el cost final respecte la via de descomposició funcional i uns 21 dies
respecte la via de descomposició en activitats. Aquesta diferència encara que no és molt
significativa pot vindre per la falta d’experiència en el desenvolupament de projectes i
capacitat de valoració de l’esforç necessari pel desenvolupament duna aplicació
d’aquestes característiques.

5.3. Altres costos
A part del cost humà el únic cost que s’ha de comptabilitzar és la llicència de Neo4J que
és de 6.000 euros perquè la resta de llicències, "hardware" i "software" s’ha compatibilitat
com a cost del portal d'Infojobs. Hem aprofitat aquest fet perquè així el cost del projecte
sigui menor i per tant sigui viable econòmicament.
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5.4. Cost total
Com s’ha esmentat anteriorment, en aquest projecte han treballat dues persones durant
10 mesos i sis dies. El cost per dia /persona és de 30 euros i si contem 20 dies per mes i
els sis dies tenim que el cost humà és de 12.360 euros. Per tant, tenim un cost final de
18.360 euros (sumen llicència de Neo4J).
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6. Breu descripció de l’estat de l’art
6.1. Estat de l'art de serveis de coneixement en l'àmbit laboral
Actualment a Espanya no existeixen serveis d'informació i coneixement en l'àmbit laboral
d'ús per tota la comunitat com els que es descriuen en aquest projecte.
Si que existeixen en alguns agregadors de feina internacionals, serveis que tenen certes
semblances amb els descrits en aquest projecte com ara SimplyHired.com o
Indeed.com, però es centren principalment en descriure les tendències de publicació
d'ofertes de feina en el mercat en el que operen. No obstant, poden ser analitzats com a
referències per desenvolupar aquest projecte.

Imatge 9.- Agregadors: SimplyHired.com i Indeed.com.

Hi ha dos motius principals pels quals la informació d'aquests "sites" internacionals no és
útil pels usuaris d'Espanya:


La informació que mostren no es representativa del mercat laboral al que
pertanyem (Espanya). Cada mercat té les seves pròpies dinàmiques,
característiques, nomenclatures dels llocs de treballs, ..., fet que impedeix realitzar
l'extrapolació d'un país a un altre.



No totes les ofertes de feina es publiquen a Internet i en portals de feina. Aquest
fet suposa que el coneixement que generen només es basa en la informació
d'ofertes de feina que disposen.

Ja que la orientació d'aquest projecte es basa en obtenir informació dels currículums dels
candidats, fa que la informació pugui ser més “representativa” i independent de com han
trobat els diferents llocs de treball al llarg de la seva vida professional.
Per altra banda existeix un portal (jobtitled.com) que té una idea similar i que es basa
en el perfil dels seus usuaris a la xarxa professional LinkedIn. Però el volum de dades és
baix i la informació que hi apareix correspon principalment al mercat anglosaxó.
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Imatge 10.- Jobtitled.com.

Per tant, podem concloure que aquest projecte és pioner al nostre país en un terreny
verge i ampli per córrer.

6.2. Estat de l'art en la tecnologia necessària
El resultat del projecte proposat serà un portal web on es mostraran gràfiques que
descriuran els patrons de comportament de cada lloc de treball a nivell estadístic, fent
una explotació intensiva de les relacions entre els elements d'informació.
Ja que el projecte que es desenvolupa és per InfoJobs hi ha cert condicionament en
algunes de les eines i tecnologies a utilitzar, per tal de garantir la continuïtat, facilitar el
manteniment posterior i aprenentatge d'altres membres de l'organització.

6.2.1. Base de dades NoSQL
Alguns dels reptes que s'han enunciat en l'apartat objectiu del projecte podrien ser resolts
mitjançant el desenvolupament d'algorismes de precàlcul i el suport de base de dades
tradicionals i estratègies de “cacheig” de resultats en memòria per tal de garantir temps
de resposta acceptables per l'usuari.
No obstant hi ha certs aspectes que ens fan reflexionar sobre l'elecció de les eines:



Les bases de dades relacionals estan pensades i optimitzades per realitzar
operacions massives d'enregistrament i consulta d'informació plana mitjançant
SQL. El present projecte en principi no preveu l'enregistrament informació.
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Les operacions de consulta i agregacions sobre base de dades tradicionals poden
consumir força recursos de temps i requereixen ser calculades cada vegada que es
consulten. En general, l'execució d'una mateixa consulta dues vegades, requereix el
mateix temps de càlcul. Aquestes poden optimitzar-ne mitjançant l'aplicació
d’índexs.



Les bases de dades relacionals no estan pensades i no són eficients explotar
operacions de relacions entre elements per fer càlculs de camins i recorreguts.
Veure
referència:
http://markorodriguez.com/2011/02/08/property-graphalgorithms/ (07/06/2013).



Les base de dades relacionals són molt estrictes en quant a l'estructura.
Requereixen la definició d'un conjunt de taules amb un conjunt de camps definits,
un tipus, ... Per les necessitats del projecte es requereix flexibilitat i una certa
relaxació de l'esquema del domini.

Això ens condueix a la recerca de tecnologies alternatives que ens facilitin la tasca
d'explotació i càlcul de la informació que disposem. Existeixen en el mercat diferents
alternatives per l'emmagatzemament i explotació de dades com ara:
●

“BigTable”: creat per Google, ràpida, distribuïda i amb gran capacitat de ser
escalada.

●

“Dynamo”: creat per “Amazon” que permet l'emmagatzemament de clau-valor,
confiança, eficiència i facilita la distribució i l'escalabilitat.

●

“Cassandra”: creat per “Facebook” i que també es fonamenta en clau-valor.

●

“Voldemort”: creat per “LinkedIn” i que és una taula “hash” persistent que permet
l'emmagatzemament distribuït.

Totes aquestes alternatives s'inclouen dins del que s'anomena base de dades NoSQL i que
faciliten considerablement la resolució dels problemes actuals i del creixement
exponencial de la informació fruit de l'explotació d’Internet.
Optem per les base de dades NoSQL, concretament escollim Neo4J (http://neo4j.org
(07/06/2013) ), que actualment té una presència creixent en el mercat i disposa d’una
opció de la que en destaquem les següents característiques:


En producció des de fa més de 6 anys.



Considerada com una de les principals bases de dades de grafs.



Incrustat i basat en disc.
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Transaccional.



Desenvolupada en Java.



Escalable.



Basada en la api “Apach Lucene” per indexació i cerca (recuperació de dades).



Disposa d'una API que permet la creació de recorreguts (transversals) .

Es planteja modelar el problema com un graf i una tecnologia que li doni suport.
[Marko A.] [Chad V, Michael M, ...] [Neo4j]
Així doncs, començant la identificació d'eines necessàries.

6.2.2. Llibreries gràfiques
L’aplicació té una important component gràfica i un dels factors claus és escollir una
llibreria que s’ajusti a les necessitats del projecte. Escollim la llibreria “HighCharts”
(http://www.highcharts.com (07/06/2013) ) que és compatible amb HTML5 (per posterior
implementació a mòbil) i permet la representació i la càrrega de gràfics de forma
dinàmica mitjançant “jQuery”. Aquesta característica facilitarà la interacció de l'usuari
amb l'aplicació a l'hora d'aplicar criteris de filtratge i refinament de forma individual sobre
una única gràfica i no tota la pàgina sencera. [HighCharts]

6.2.3.Llenguatge de programació
Pel que fa al desenvolupament de l’aplicació web, s’utilitzarà Java i Java Script que és
compatible amb Neo4. L’aplicació web és la que contindrà les consultes sobre el graf que
es realitzaran mitjançant el llenguatge “Cypher” que permet de forma declarativa realitzar
recorreguts sobre un graf.
Neo4j ofereix “bindings” amb múltiples llenguatges, com ara “Python” o “Ruby”. Aquesta
opció ens permet poder realitzar experiments previs que ens aproximin a la solució del
problema de manera lleugera.

6.2.4.Neteja de dades
Pel que fa a la neteja de les dades no hem trobat cap eina que s’ajusti a les necessitats
del projecte. Existeixen eines per resoldre problemes més complexos de llenguatge
natural però principalment en l’àmbit anglosaxó.
No
obstant,
si
que
hem
trobat
inspiració
en
l’eina
“Google
Refine”
http://code.google.com/p/google-refine/ (07/06/2013) que donat un conjunt de dades
permet dur a terme operacions d’agrupació, transformació, neteja i informació.
En aquest sentit optem per desenvolupar una solució pròpia. [Google refine]

32

Eina d’informació per orientar la carrera professional de les persones

7. Anàlisi dades
Tal com s’ha explicat en els apartats anteriors, aquest projecte es fonamenta en mostrar
de forma gràfica un conjunt de dades sobre les quals es realitzaran un conjunt de càlculs.

7.1. Model de dades origen
La primera acció que hem de dur a terme és l’estudi del model de dades actual per
determinar quines dades haurem d’extreure i dur a terme un primer anàlisi de la qualitat
de les dades sobre les que pretenem construir el sistema.

Imatge 11.- Model de dades d’Infojobs (dades d’origen).

Per resoldre l’objectiu del projecte ens centrarem en les següents taules de dades:
●

“Candidatos_Cuenta”: on hi trobem la informació bàsica que identifica a un
candidat. No pot haver-hi dos candidats amb el mateix mail.
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●

“Candidatos_CV”: on hi trobem els currículums del candidat. Un candidat pot
tenir més d’un currículum (multi - idioma, diferents perfils en funció del tipus
d’oferta al que es vulguin presentar, …). En qualsevol cas, tot candidat té un
currículum per defecte i aquest és el que utilitzem per evitar redundància en les
dades d’aquells candidats que puguin tenir múltiples currículums.

●

“Candidatos_Experiencias”: on hi trobem la relació d’experiències dels
candidats. Tota experiència té una data d’inici i una data de fi (en cas contrari
s’indica que és l’experiència actual), una professió o lloc de treball i una empresa
entre d’altres camps. Cal dir que el candidat no estableix cap ordre explícit de les
experiències, així com tampoc no hi ha cap validació sobre el nombre
d’experiències que un candidat pugui estar desenvolupant en un moment
determinat de forma simultània.
“Candidatos_Estudios”: on hi trobem la relació d’estudis dels candidats. Tot
estudi té una data d’inici i una data de fi (en cas contrari s’indica que actualment
s’està realitzant l’estudi), un nivell d’estudi, una especialitat i un centre de formació
entre d’altres. La majoria de valors d’aquesta taula corresponen a formació reglada,
tot i que el formulari permet capturar la formació no reglada i altres certificacions.
En aquest projecte no incloem la informació relativa a formació no reglada.
“Candidatos_TaxNodos”: on hi trobem la relació d’habilitats i competències que
té un candidat. Dins de la relació de competències hi trobem idiomes, competències
TIC i competències específiques.

●

●

7.2. Model estadístic
En aquest projecte s’utilitza un model estadístic descriptiu bàsic, és a dir, es mostren
el resultats obtinguts a nivell estadístic sense fer-ne cap projecció ni extrapolació.
Les dades dels gràfics resultants mostren el nombre d’elements disponibles i sobre
aquests es calculen els percentatges de representativitat sobre els valors disponibles de
cada gràfic.
Els paràmetres de l’estudi són els següents:
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Paràmetre
Població de candidats

4.909.265
Com a criteri de segmentació s’estableix incloure dins la
mostra tots els candidats que s’han donat d’alta en els
darrers 48 mesos.

Experiències

11.604.583

Candidats amb experiències

3.930.848

Estudis

6.680.343

Candidats amb estudis

4.142.929

Aquest model estadístic utilitza variables qualitatives (treballa, estudia, centre de
formació, lloc de treball, empresa, ...) i variables quantitatives (edat, data de naixement,
...)

7.3. Anàlisi de la distribució de les dades
Abans de començar cap desenvolupament, realitzem un primer anàlisi de la quantitat i
qualitat de les dades que disposem en els àmbits, com clau per assegurar que tenim
informació prou representativa per poder dur a terme el projecte.

7.3.1. Experiències

Imatge 12.- Estudi dades: Experiències.

El gràfic ens mostra que un 19,93% de la mostra escollida dels candidats registrats a
InfoJobs no tenen cap experiència introduïda en el seu currículum. En principi, aquest
conjunt queda fora de l’àmbit del projecte.
Pel que fa al número d’experiències, podem veure que un 32% només té una experiència
informada, mentre que la resta en tenen 2 o més. Són aquests 68% restants els que
utilitzarem per la detecció de llocs de treball posteriors.
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7.3.2. Estudis

Imatge 13.- Estudi dades: Estudis.

El gràfic ens mostra que un 15,61% de la mostra de candidats escollits no tenen cap
estudi informat en el seu currículum. En principi, aquest conjunt queda fora de l’àmbit del
projecte.
Pel que fa al número d’estudis, podem veure que un 62% només té un estudi, mentre que
la resta en tenen 2 o més. Són aquests 28% restants els que utilitzarem per la detecció
de llocs de treball posteriors.
Un 63% dels candidats diuen tenir només un estudi (declarat), però fent un anàlisi més
detallat de les dades s’observa que el nivell d’estudis indicat és de carrera universitària.
Això respon a que els candidats no informen dels nivells inferiors a mesura que van
creixent en la seva carrera professional.

Imatge 14.- Estudi dades: nivell d’estudis.
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En l’apartat de conclusions es proposen mesures per reparar aquesta anomalia
informativa.

7.3.3. Competències i coneixements

Imatge 15.- Estudi dades: competències per candidat.

En el cas de les competències veiem que només el 17% dels candidats tenen una única
competència informada, mentre que la resta en tenen dos o més.

7.4. Anàlisi del contingut dels camps clau
Els histogrames anteriors ens han permès analitzar si tenim volum d’informació suficient
per poder representar les dades.
Ara ens toca analitzar el contingut dels lloc de treball, empresa i centre de formació per
determinar si hi ha valors amb suficient densitat per poder-ne extreure coneixement.
Per fer-ho farem una consulta a la base de dades agrupant pel camp corresponent i
ordenant els valors. Per evitar soroll en els resultats només obtindrem aquells valors que
tinguin com a mínim 3.000 repeticions.
En els següents apartats es fa un anàlisi de cada camp, i en cadascun d’ells detectem
particularitats.

7.4.1. Anàlisi del camp Lloc de treball
L’extracte de dades de lloc de treball ens mostra que hi ha elements que tenen una
densitat suficient (més de 3.000 repeticions), però també ens mostra que hi ha valors
semànticament equivalents però que apareixen informàticament diferenciats.
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Els problemes més comuns que hi trobem són:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Minúscules i majúscules: distinció entre majúscules i minúscules.
Accents: distinció de paraules accentuades.
Gènere: distinció de paraules segons el gènere (masculí / femení).
Idiomes: distinció de llocs de treball segons idioma (català / castellà / anglès).
Connectors: distinció frases amb connectors o sense connectors (articles,
preposicions, ...).
Abreviatures: símbols o abreviatures que distingeixen valors equivalents (aux. /
téc. / Jr., ...)
Especialitzacions: professions equivalents que es distingeixen per competències o
nivell de lloc de treball.
Sinònims: paraules equivalents per expressar un mateix lloc de treball (jefe /
encargado / responsable, ...)
Errors tipogràfics: llocs de treball coneguts amb errades tipogràfiques, algunes de
les quals es repeteixen de manera recurrent.
Números: plurals.

A continuació es mostren alguns exemples il·lustratius de cada cas:
Minúscules i majúscules:, accents i gènere

Imatge 16.- Llocs de treball: exemples del problema de minúscules i majúscules; accents i gènere.
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Abreviatures, especialitzacions i connectors

Imatge 17.- Llocs de treball: exemples del problema d’abreviatures, especialitzacions i connectors.

Sinònims, idiomes i números

Imatge 18.- Llocs de treball: exemples del problema de sinònims, idiomes i números.

7.4.2. Anàlisi del camp Empresa
De forma equivalent al cas anterior, fem un extracte de dades agrupat pel camp Empresa
per analitzar si hi ha densitat d’Empreses suficients.
En aquest cas també podem observar que hi ha valors semànticament equivalents però
que apareixen informàticament diferenciats. A part dels patrons anterior identificats en el
cas anterior, en aquesta ocasió n’hi trobem d’específics, com ara:
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●
●
●
●
●

Divisions i/o subempreses: especialitzacions dins de les empreses
Tipologia d’empresa: tipologia d’empresa a nivell fiscal, amb les diferents
casuístiques de nomenclatura.
Àmbit regional: la mateixa empresa però referida a llocs geogràfics diferents.
Símbols no alfanumèrics: utilitzats per separar paraules dins la mateixa
expressió..
Maneres diferents d’expressar el mateix: “autónomo”, “cuenta propia”, “propia
empresa”.

Divisions, tipologia d’empresa i àmbit regional

Imatge 19.- Llocs de treball: exemples del problema de divisions, tipologia d’empresa i àmbit
regional.
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Diferents expressions per indicar el mateix

Imatge 20.- Llocs de treball: exemples del problema de diferents expressions per indicar el mateix.

7.4.3. Anàlisi del camp Centre de formació
Realitzant la mateixa operació que els dos casos anteriors identifiquem els següents casos
específics:
●
●
●

Acrònims i abreviatures: de la tipologia d’estudis que acompanyen al nom del
centre.
Separadors dels acrònims: algunes vegades són punts, d’altres espais o en
d’altres ocasions no n’hi ha.
Facultats i escoles universitàries: que acompanyen al nom del centre, de la
qual s’ha de deduir la universitat, si es pot.
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Acrònims i separadors dels acrònims

Imatge 21.- Llocs de treball: exemples del problema d’acrònims i separadors dels acrònims.

Facultats i escoles universitàries

Imatge 22.- Llocs de treball: exemples del problema de facultats i escoles universitàries.

Un estudi més detallat del contingut del camp Centre de formació posa de relleu dues
qüestions importants que poden tenir impacte en el resultat final.
●
●

Estudis sense centre de formació.
Mateix nom de centre de formació per centres de diferents localitats.
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7.4.3.1. Estudis sense Centre de formació
En l’anàlisi del nom del centre hem observat casos que en que no hi consta el nom del
centre de formació. El següent gràfic ens indica que un 9,17% dels estudis no inclouen
cap valor per aquest camp.
Aquests registres no ens seran útils per poder oferir informació que pivoti sobre el centre
de formació i quedaran descartats.

Imatge 33.- Estudi dades: Centres de formació.

7.4.3.2. Centres d'estudi amb el mateix nom
En l’estudi dels centres també hem observat que hi ha centres de formació de diferents
poblacions amb el mateix nom. Concretament, per determinats nivells de centres d’estudi
(col·legis, Instituts, …) hi hagi noms repetits, això provoca que no puguem determinar
exactament quin és el centre de formació de referència.
Per demostrar això fem una nova consulta a la base de dades, creuant la localització de
residència del candidat amb el nom del centre d’estudis. Malgrat tot, sabem que aquesta
consulta no és perfecte, perquè un candidat pot haver canviat de residencia, però
l’estructura d’informació actual no manté aquestes dades.
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En la següent taula es pot apreciar com trobem I.E.S Cervantes en diferents localitzacions
d’Espanya.
Població
Sevilla
Madrid
Usera
Cádiz
Molina de Segura
Camas
Moratalla
Leganés
Daganzo
Vilaverde Alto
Benidorm
Alcoi
San Sebastián de los Reyes

Centre de formació
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes
I.E.S. Cervantes

Aquesta situació no es produeix en el cas de les universitats i escoles de negoci, ja que no
tenen noms repetits.
Per aquesta raó ens veiem obligats a deixar una mica de costat els centres de formació no
universitaris. No obstant aquesta cerca ens serveix per proposar mesures correctives en
el registre d’informació de cara al futur.

7.5. Formularis de captació de dades
En aquest procés d’anàlisi de dades inicial hem observat un conjunt d’anomalies que
afecten a la qualitat de la informació.
La raó per la qual es produeix aquest fet cal buscar-la en els formularis de captació de
dades durant el procés d’alta de candidat a InfoJobs.

7.5.1. Experiència professional
Els camps “Puesto” i “Empresa” són actualment suggeridors, però a la vegada el
candidat pot posar el que vulgui.
Per una part és positiu perquè dona llibertat a l’usuari de posar el que realment vol posar,
però per l’altra part és un focus de soroll. Aquest focus bé incrementat perquè fins fa poc
eren solament camps oberts, això va provocar inconsistència de dades. Actualment no hi
ha tants errors ja que també alhora són suggeridors, però encara estem convivint amb
dades corruptes. La millora del suggeridors al portal de treball bé donat per la corrupció
d'aquestes dades, això ha sigut detectat en l'anàlisi d'aquest projecte.
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Imatge 34.- Formulari captació dades portal treball de la experiència professional.

Un altre dels fets que hem detectat és que no es demana la població on s’ha dut a terme
l’experiència.
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7.5.2. Estudis

Imatge 35.- Formulari captació dades portal treball dels estudis.

En aquest cas podem veure quelcom similar al cas anterior amb l’agreujant que el camp
del centre és opcional i tampoc es sol·licita la població del centre de formació (en cas que
sigui presencial).
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8. Esquema del procés de solució
Per poder arribar a l’objectiu final de disposar d’una aplicació web que presenti un conjunt
d’informació hem de seguir el següent procés que s’ha de poder repetir de manera regular
cada vegada que es vulguin actualitzar les dades.

Imatge 36.- Procés de desenvolupament.

Per fer aquest procés reproduïble de forma regular s'han identificat les següents 3
aplicacions.


Data Cleaner (Normalització): donats un conjunt de dades origen s’encarrega del
procés de neteja de dades centrat en els camps Lloc de treball, Empresa i Centre
de formació. L’objectiu és superar les anomalies trobades anteriorment, en la
mesura del que sigui possible, per tal d’agregar informació comuna.



Data Loader: donat un conjunt de dades netes, aquesta aplicació s’encarrega de
carregar les dades en el graf amb el model definit.



Aplicació web: s’encarrega de explotar les dades que tenim en el graf.
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Imatge 37.- Aplicacions per al desenvolupament.
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9. Exportació Dades
Com anteriorment s'ha esmentat les dades són exportades del portal de treball. Per poder
extreure aquesta informació realitzem unes consultes a la BBDD de treball i creem els
fitxers de resultats com a .csv

Imatge 38.- Exportació de dades.

Una vegada tenim aquestes dades el que hem de fer és desenvolupar un procés de neteja
de les dades i eliminació del soroll de les dades, és la normalització.
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10. “Data Cleaner” (Normalització)
L’objectiu d’aquest procés és agregar, el màxim possible, la informació semànticament
equivalent però que està expressada simbòlicament diferent.

Imatge 39.- Normalització de dades.
Els passos i procediments que s’expliquen a continuació es duen a terme pels tres camps
d’informació: lloc de treball, nom d’empresa i centre de formació. Per simplificar la
memòria s’explica amb caràcter genèric, tot i que per cadascun dels tres camps origina
diccionaris diferents.

El “Data Cleaner” consta de dos passos:


Tokenització



Normalització

La tokenització consisteix en dividir les frases d’entrada en una llista de paraules de
sortida, fent un tractament especial del “.” (punt) i “-“ (guió). Quan els tokens derivats de
la supressió d’un punt “.” o “-“ tenen longitud 1, unim els tokens. En cas contrari,
simplement eliminem el punt.
Exemple:
Frase
Almacenes el Corte Ingles
Corte Inglés SA
Corte Inglés S.A.
Aux. Administrativo
Auxiliar administrativa
U.A.B
Univ. Autònoma Barcelona

Tokens
[Almacenes; el; Corte; Ingles]
[Corte; Inglés; SA]
[Corte; Inglés; SA]
[Aux; Administrativo]
[Auxiliar; Administrativa]
[UAB]
[Univ; Autònoma; Barcelona]
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Al final del procés de normalització del camp lloc de treball volem obtenir un resultat
expressat en castellà, masculí i singular. En el cas d’empresa i centre de formació,
aquesta premissa no aplica.

La normalització consta dels següents passos:


Neteja de text: passar tots els tokens a majúscules, eliminació d’accents, ñ, @,
dièresi, eliminació de signes de puntuació.



Substitució de punts: hi ha casos en que el punt s’ha de substituir per un espai.



Expansió d’abreviatures: AUX  AUXLIAR, UAB  UNIVERSITAT AUTONOMA
BARCELONA.



Supressió “stopwords”: Preposicions, articles, ... Aquesta llista pot ser diferent
segons el camp que s’estigui tractant en cada moment.



Substitució de sinònims: ADMINISTRATIVA  ADMINISTRATIVO; PRIVAT 
PRIVADO.



Supressió de redundància: Com a resultat dels canvis anteriors es pot haver
produït una redundància de paraules que s’eliminen en aquest punt: Univ. de
Barcelona (UB)  UNIVERSITAT BARCELONA UNIVERSITAT BARCELONA.



Supressió de caràcters individuals: Finalment s’eliminen els caràcters
individuals que puguin haver en el text, excepte algunes lletres concretes (números
romans): “I”, “X”, “V”.



Aplicació de regles: Finalment, i en base a l’anàlisi continuat de resultats pot ser
necessari l’aplicació d’un conjunt de regles específiques per agregar encara més la
informació, com per exemple:

Frase
Agente comercial en Valencia
Agente comercial sector metal
Agente comercial

Normalitzat
AGENTE COMERCIAL VALENCIA
AGENTE COMERCIAL SECTOR METAL
AGENTE COMERCIAL

Aplicant regles
AGENTE COMERCIAL
AGENTE COMERCIAL
AGENTE COMERCIAL

10.1. Anàlisi de freqüències de paraules
En l’anàlisi inicial del contingut dels camps clau hem identificat un conjunt de paraules
que no aporten valor a la frase (preposicions, articles, ... ) i d’altres que són incompletes
(abreviatures, “misspellings”, ...).
Per poder determinar quines són aquestes paraules i construir els diccionaris necessitem
realitzar un estudi de la freqüència de paraules i un estudi de freqüència de frases per
facilitar la construcció d’aquests diccionaris.
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L’estudi de freqüència de paraules per la mostra de dades amb la que treballem ens dóna
més de 80.000 paraules diferents. En la taula següent es mostren els 60 primers valors
amb el seu percentatge d’aparició i la proposta d’inclusió en el diccionari indicat.
En el cas dels llocs de treball és molt comú trobar-los escrits en femení i per tant la tasca
de detecció i conversió a masculí podria ser molt gran.

Imatge 40.- Repeticions de llocs de treball.

10.2. Anàlisi de freqüències de frase
El resultat de les freqüències de frase ens ajuda principalment a identificar frases que, un
cop eliminades les “stopwords”, aplicades les abreviatures i els sinònims, expressen el
mateix però amb paraules diferents o amb un nivell d’especialització superior al que
volem en el nostre cas.
Detectant els patrons d’aquestes frases podem construir un sistema de regles que ens
ajudi a agregar la informació que volem.
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10.3. Diccionaris de normalització
Després de realitzar el procés anterior, obtenim el següent conjunt de diccionaris per cada
camp d’informació.
El contingut del fitxers són sempre amb majúscules a excepció del fitxer “pretty”.

Imatge 41.- Diferents diccionaris.

10.3.1. “Stopwords”
Les “stopwords” són un conjunt de paraules que s’exclouen del conjunt de tokens que
formen part de la frase.
En el cas de les empreses, en el fitxer de “Stopwords” hi trobem:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ACTUALMENTE
AG
AND
CCL
CO
COOP
DE
DR
EDU
EE
EL
EMPRESA
EMPRESAS
ESP
…

Imatge 42.- “stopwords” per empreses.
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10.3.2. Abreviatures
Les abreviatures són un conjunt de parelles en les que l'element de l'esquerra és
l'abreviatura i l'element de la dreta l'expressió per la qual ha de ser substituïda. Tal com
es pot veure, una abreviatura es pot substituir per més d’una paraula.
En aquest projecte, les abreviatures afecten principalment als centres de formació.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IB,INSTITUTO DE BACHILLERATO
IES,INSTITUTO DE ENSENANZA SECUNDARIA
IESSEP,INSTITUTO DE EDUCACION SEGUNDARIA Y SUPERIOR DE ENSENANZA PROFESIONAL
IFP,INSTITUTO FORMACION PROFESIONAL
IFPS,INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL SANITARIA
INB,INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO
ULC,UNIVERSIDAD DE A CORUNA
ULE,UNIVERSIDAD DE LEON
ULL,UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Imatge 43.- Abreviatures per centres de formació.

10.3.3. Sinònims
Els sinònims són un conjunt de parelles en les que l'element de l'esquerra és el valor que
volem substituir pel valor de la dreta. Un sinònim es reemplaça únicament per una
paraula.
Els sinònims s'utilitzen per resoldre diferents aspectes com són: Plural a Singular, Femení
a Masculí, Català a Castellà, Anglès a Castellà, “Misspellings” a Castellà.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FACULATAD,FACULTAD
FACULDAD,FACULTAD
FACULTAT,FACULTAD
FACULTD,FACULTAD
COBRADORA,COBRADOR
COCEDORA,COCEDOR
COCHERA,COCHERO
COSINA,COCINA
CUINA,COCINA
CUINER,COCINERO
CUINERA,COCINERO
COCINERA,COCINERO

Imatge 44.- Sinònims.

En aquest cas s’ha dut a terme una recerca a Internet i s’ha trobat un diccionari de
sinònims de llocs de treball que ha facilitat la tasca de la seva construcció. “Guia no
sexista – guia – sindical – UGT – Madrid”. [Manual no sexista].
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10.3.4. Regles
Fins ara, el contingut de tots els fitxers que hem presentat, s'aplicaven sobre paraules
individuals. En canvi, el contingut del fitxer de regles s'aplica sobre l'expressió complerta.
Això permet unificar frases que tenen algun element diferenciador però que en essència
volem que sigui interpretat de la mateixa manera o quan volem que diferents expressions
puguin ser considerades com un mateix element, és a dir, sinònim a nivell de frase.
Les regles formen una tripleta:
1. Operació: indica l’operació a realitzar quan l’expressió regular s’avalua com a
certa. En el nostre cas és REPLACE.
2. Expressió regular: correspon a l’expressió regular que s’ha d’avaluar contra la
frase d’entrada.
3. Valor normalitzat: correspon al valor que substituirà la frase d’entrada en cas
d’avaluar-la afirmativament.
Exemples:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

REPLACE,^(PROFESOR|MAESTR).*(INGLES|IDIOM).*$,PROFESOR IDIOMAS
REPLACE,^(PROFESOR|MAESTR).*FRANCES.*$,PROFESOR FRANCES
REPLACE,^(PROFESOR|MAESTR).*ESPANOL.*$,PROFESOR ESPANOL
REPLACE,^(PROFESOR|MAESTR).*DANZA.*$,PROFESOR DANZA
REPLACE,^(PROFESOR|MAESTR).*ASOCIAD.*$,PROFESOR ASOCIADO
REPLACE,^SALES.*MANAGER.*$,DIRECTOR VENTAS
REPLACE,^(JEF|RESPON|DIRECT|GEREN).*VENTA.*$,DIRECTOR VENTAS
REPLACE,^(JEF|RESPON|DIRECT|GEREN).*TECNIC.*$,DIRECTOR TECNICO
REPLACE,^(JEF|RESPON|DIRECT|GEREN).*SUCURSAL.*$,DIRECTOR SUCURSAL
REPLACE,^(JEF|RESPON|DIRECT|GEREN|ENCAR).*RECURSOS HUMANOS.*$,DIRECTOR RECURSOS HUMANOS
REPLACE,^(JEF|RESPON|DIRECT|GEREN|ENCAR).*RRHH.*$,DIRECTOR RECURSOS HUMANOS
REPLACE,^(AUX|ASIS|AYU|APR).*VIGILAN.*$,AUXILIAR VIGILANCIA
REPLACE,^(AUX|ASIS|AYU|APR).*VETERINA.*$,AUXILIAR VETERINARIO
REPLACE,^(AUX|ASIS|AYU|APR).*VENTAS??$,AUXILIAR VENTAS
REPLACE,^(AUX|ASIS|AYU|APR).*TRANSPORT.*$,AUXILIAR TRANSPORTE
REPLACE,^(AUX|ASIS|AYU|APR).*TORNERO??$,AUXILIAR TORNERO
REPLACE,^(AUX|ASIS|AYU|APR).*TOPOGRAF.*$,AUXILIAR TOPOGRAFIA

Imatge 45.- Regles de llocs de treball.

En la següent taula podem veure com s’avalua una expressió regular d’aquestes
característiques. Podem veure com els dos primer exemples de la segona taula,
l’expressió regular s’avalua de manera afirmativa i per tant, es duu a terme la substitució
pel valor indicat.
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Imatge 46.- Solució positiva a les regles de lloc de treball.

Referència http://www.regexplanet.com/advanced/java/index.html (13/06/2013).
Donada una frase d’entrada i el conjunt d’expressions regulars amb un determinat criteri
d’ordenació, avaluem de forma seqüencial les expressions regulars fins que en trobem
una que estableix una correspondència i es duu a terme el reemplaçament. En aquest
moment, ja no es duu a terme cap més avaluació per la frase d’entrada i es prossegueix
amb la següent frase.
El fitxer d’expressions regulars està ordenat per la tercera columna de manera alfabètica
inversa. Això és d’aquesta manera perquè en cas que tinguem expressions regulars “per
defecte” aquestes siguin sempre les darreres en avaluar-la.
Exemple:
●
●

REPLACE,^TECNIC.*SISTEMA.*$,TECNICO SISTEMAS
REPLACE,^TECNIC.*$,TECNICO

Imatge 47.- Exemples de regles de llocs de treball.

En aquest cas, si trobem una frase que sigui “TECNICO INSTALACIONES”, com que no el
tenim reconegut quedaria classificat dins del lloc de treball “TECNICO”, agafem el més
representatius.
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10.3.5. “Pretty”
Finalment disposem d’un diccionari que anomenem “pretty” que utilitzem per
transformar l’identificador normalitzat per un valor intel·ligible per les persones, és a dir,
és el text de presentació. Aquest text és el que s’utilitza a l’aplicació web.
En el cas dels llocs de treball hem optat per una nomenclatura no sexista: Nom en
començat per majúscula, singular, masculí / femení.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ASEGURADOR,Asegurador/a
ASENTADOR,Asentador/a
ASESOR,Asesor/a
ASESOR COMERCIAL,Asesor/a comercial
ASESOR CONTABLE,Asesor/a contable
ASESOR FINANCIERO,Asesor/a financiero
ASESOR FISCAL,Asesor/a fiscal
ASESOR INMOBILIARIO,Asesor/a inmobiliario
ASESOR JURIDICO,Asesor/a jurídico
ASESOR TELEFONICO,Asesor telefonico
ASISTENTE,Asistente/a
ASISTENTE DOMICILIARIO,Asistente/a domiciliario

Imatge 48.- Exemples de “pretty”.

Veure referència “Guia no sexista – guia – sindical – UGT - Madrid”
[Manual no sexista].

10.3.6. Resultats
Una vegada s'ha fet tot el procés executem unes sentencies .bat que ens fan una còpia
dels arxius .csv amb les dades ja refinades.
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Imatge 49.- Procés d’execució de normalització.

Imatge 50.- Fitxers de normalització.
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11. Data Loader
En aquest apartat es descriu el procés de càrrega de dades en el graf. Prèviament, es
defineix el model que sosté les dades per ser posteriorment explotades.

11.1. Modelatge del graf
Per tal de poder respondre als objectius fixats en el projecte hem de modelar el graf de
manera que s’hi representin les trajectòries professionals i d’estudis dels candidats.
El graf que modelem consisteix en un conjunt de nodes amb propietats (atributs) i
relacions dirigides entre ells. Algunes de les relacions també tenen propietats.
Els nodes no tenen tipus, més enllà del valor semàntic que els donem en el nostre
projecte. En la següent imatge els pintem de colors diferents amb l’ànim d’ajudar a la
comprensió del mateix.

Imatge 51.- Model de graf.

El model considera un ordre de “ocurrència” tant per les experiències com pels estudis,
que consisteix en establir el següent criteri d'ordenació descendent per estudis i
experiències:
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Els que tenen una experiència oberta.



En cas de que hi hagi un cas equivalent, es mira la data d'inici establint els que
tinguin la data d'inici més recent.



En cas de no tenir experiències obertes, es mira la data de fi de l'experiència,
establint la data més recent.



En cas de coincidència de data de fi, s'estableix la data d'inici més recent.



En cas de coincidència de les dates d'inici i fi, no s'estableix cap ordre de prioritat.

11.1.1. Tipus de nodes
En el nostre cas, el graf està format pels següents nodes:


“Root”: node del que partim, node arrel.



“Candidate”: cada candidat és representat per un node.



“Experience”: cada experiència d’un candidat és representada per un node. Si el
candidat té més d’una experiència, aquestes es relacionen i s’ordenen de forma
cronològica entre elles.



“Jobtitle”: fa referència a un lloc de treball. Una experiència es duu a terme
exercint un lloc de treball (professió).



“Company”: fa referència a una empresa. Una experiència es duu a terme en una
determinada empresa.



“Industry”: tota empresa pertany a una determinat sector econòmic on es
classifica. Ja que és el propi candidat el que classifica la empresa en un o altre
sector econòmic, l’empresa pot pertànyer a diferents sectors.

De forma equivalent per la part d’estudis.
●

“Training”: cada formació d’un candidat es representada per un node. Si el
candidat té més d’una formació, aquestes es relacionen i s’ordenen de forma
cronològica entre elles.

●

“Study”: fa referència a la matèria d’estudi específic de la formació juntament amb
el nivell d’estudi.

●

“Center”: fa referència al centre de formació on s’ha dut a terme la formació.
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●

“StudyField”: fa referència a l’àmbit d’estudi. És equivalent a “Study”, però sense
considerar el nivell.

●

“StudyLevel”: fa referència a l’àmbit d’estudi. És un nivell d'estudi.

●

“Skill”: un candidat té uns determinats coneixements.

●

“Province”: representa una província.

●

“Location”: representa una població.

11.1.2. Relacions dels nodes
Les relacions tenen noms diferents a efectes de donar significat semàntic al model del
graf.
Nom de la relació
EXPERIENCE_AS_JOBTITLE
EXPERIENCE_AT_COMPANY
EXPERIENCE_IN_INDUSTRY
EXPERIENCE_AT_LOCATION
EXPERIENCE_AT_PROVINCE
NEXT_EXPERIENCE
TRAINING_AS_STUDY
TRAINING_AT_CENTER
TRAINING_IN_STUDYFIELD
TRAINING_AT_LOCATION
TRAINING_AT_PROVINCE
NEXT_TRAINING
CANDIDATE_HAS_EXPERIENCE
CANDIDATE_HAS_FIRST_EXPERIENCE
CANDIDATE_HAS_LAST_EXPERIENCE
CANDIDATE_HAS_TRAINING
CANDIDATE_HAS_FIRST_TRAINING
CANDIDATE_HAS_LAST_TRAINING
CANDIDATE_HAS_SKILL
CANDIDATE_LIVES_IN_LOCATION
CANDIDATE_LIVES_IN_PROVINCE
COMPANY_BELONGS_TO_INDUSTRY
JOBTITLE_BELONGS_TO_INDUSTRY
STUDY_BELONGS_TO_INDUSTRY
COMPANY_RESIDES_IN_A_LOCATION
COMPANY_HAS_COMPANY
JOBTITLE_HAS_JOBTITLE
CENTER_TEACHES_STUDYFIELD
CENTER_RESIDES_IN_A_LOCATION

Node origen
EXPERIENCE
EXPERIENCE
EXPERIENCE
EXPERIENCE
EXPERIENCE
EXPERIENCE
TRAINING
TRAINING
TRAINING
TRAINING
TRAINING
TRAINING
CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
CANDIDATE
COMPANY
JOBTITLE
STUDY_FIELD
COMPANY
COMPANY
JOBTITLE
CENTER
CENTER

Node destí
JOBTITLE
COMPANY
INDUSTRY
LOCATION
PROVINCE
EXPERIENCE
STUDY
CENTER
STUDYFIELD
LOCATION
PROVINCE
TRAINING
EXPERIENCE
EXPERIENCE
EXPERIENCE
TRAINING
TRAINING
TRAINING
SKILL
LOCATION
PROVINCE
INDUSTRY
INDUSTRY
ISTUDY_LEVEL
LOCATION
COMPANY
JOBTITLE
STUDYFIELD
LOCATION

Si per exemple en una gràfica necessitem saber quin és l'últim lloc de treball d'un
candidat. El que faríem és accedir al “Jobttile” cap a la relació “Experiencie_As_Jobtitle” i
arribant al node “Experience” (d'aquesta forma sabem el treball en relació a una
experiència) i cap a la relació de “Candidate_has_last_experiencie” del node “Candidate”
(i tenim de l'última experiència el d'un candidat el lloc de treball) .
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11.1.3. Propietats dels nodes
Tots els nodes tenen la propietat “type”. Aquesta propietat és el nom de la classe de
domini que representa, condició necessària per poder treballar en Spring Data Neo4j.
A cada taula els camps indexats s'indiquen de color blau i cursiva.

11.1.3.1. “Root”
Propietat
Type
Creation_Date
Versió

Tipus
Enumerat
Long

Descripció
Identifica el tipus de node. En aquest cas el valor és Root.
Data de creació / carga de la BBDD.
Versió de l'aplicació.

11.1.3.2. “Candidate”
Propietat
Type
Id
Email
Gender
BirthDate
RegistrationDateE
DisposedToChange
MaxStudyLevel
ProvincedId
LocalitionId
Age
AgeGroup
ExperiencesCount
TrainingsCount
SkillsCount
IsWorking
IsStudying
MonthsWithoutWorking
monthsWithoutStudying
HasSocialProfile

Tipus
String
Long
String
Int
Long (Date)
Long (Date)
Int
Long
Long
Long
Int
Int
Int
Int
Int
Boolean
Boolean
Int
Int
Boolean

HasPublicProfile
HasComplementaryTraining

Boolean
Boolean

Descripció
net.infojobs.domain.Candidate

Masculí = 10; Femení =20; No definit = 0;

Indica si té perfil social. Consisteix en que el candidat tingui algun
registre informat a la taula “candidatos_url”.
Indica si el candidat té el perfil public de Infojobs activat.
Indica si el candidat té formació complementaria.
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11.1.3.3. “Center”
Propietat
Type
Id
Name
PrettyName
IsKnown
Description
Aliases
Url
LogoUrl
CanonicalName
HasPrivatePage
YearFounded
Center_id
FirstOcurrence
LastOcurrence
TrainingsCount
ActiveStudentsCount
ExStudentsCount
Jobs

Tipus
String
Long
String
Int
Boolean
String
String
String
String
String
Boolean
Int
String
Long (Date)
Long (Date)
Long
Long
Long
String [ ]

Companies

String [ ]

Centers

String [ ]

Studies

String [ ]

Descripció
net.infojobs.domain.Center

Top 5 llocs de treball (coneguts) de l'última experiència dels
candidats que han cursat l'últim estudi en el centre corresponent
del node.
Top 5 empreses (conegudes) de l'última experiència dels
candidats que han cursat l'últim estudi en el centre corresponent
del node.
Top 5 centres (coneguts) els quals els candidats han estudiat
després del centre actual.
Top 5 estudis (especialitats) que han realitzat els candidats en el
centre corresponent al node.

11.1.3.4. “Company”
Propietat
Type
Id
Name
PrettyName
IsKnown
Description
Aliases
Activity
Size
Url
LogoUrl
CanonicalName
HasPrivatePage
YearFounded
Em_id
FirstOcurrence
LastOcurrence
ExperiencesCount
ActiveEmployeesCount
ExEmployeesCount
Jobs

Tipus
String
Long
String
Int
Boolean
String
String
String
Int
String
String
String
Boolean
Int
String
Long (Date)
Long (Date)
Long
Long
Long
String [ ]

Companies

String [ ]

Centers

String [ ]

Studies

String [ ]

Descripció
net.infojobs.domain.Center

Top 5 llocs de treball (coneguts) que han desenvolupat els
candidats en l'empresa corresponent al node.
Top 5 empreses (conegudes) en las que els candidats han
treballat després de l'empresa actual.
Top 5 centres (coneguts) de l'última formació dels candidats que
han treballat en l'última experiència en l'empresa corresponent al
node.
Top 5 estudis (especialitats) de l'última formació dels candidats
que han treballat en l'última experiència en l'empresa
corresponent al node.
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11.1.3.5. “Experience”
Propietat
Type
IsActive
FromDate
ToDate
FromYearMonth
toYearMonth
Age
AgeGroup
MonthsOfExperience
IsLastExperience
Index
Gender
ManagementLevel
CandidateId
ProvinceId
LocationId
Salary
Has_Salary

Tipus
String
Boolean
Long (Date)
Long (Date)
Long (Date)
Long (Date)
Int
Int
Int
Boolean
Int
Int
Long
Long
Long
Long
Long
Boolean

Descripció
net.infojobs.domain.Experience

11.1.3.6. “Industry”
Propietat
Type
Id
Name

Tipus
String
Long
String

Descripció
net.infojobs.domain.Industry

11.1.3.7. “Jobtitle”
Propietat
Type
Id
Name
PrettyName
IsKnown
Description
Aliases
CanonicalName
FirstOcurrence
LastOcurrence
ExperiencesCount
ActiveEmployeesCount
ExEmployeesCount
Jobs

Tipus
String
Long
String
String
Boolean
String
String
String
Long (Date)
Long (Date)
Long
Long
Long
String [ ]

Companies

String [ ]

Centers

String [ ]

Studies

String [ ]

Descripció
net.infojobs.domain.Jobtitle

Top 5 llocs de treball (coneguts) en els que els candidats han
treballat després del lloc de treball corresponent al node.
Top 5 empreses (conegudes) on han treballat els candidats en el
lloc de treball corresponent al node.
Top 5 centres (coneguts) de l'última formació dels candidats que
han treballat en l'última experiència en el lloc de treball
corresponent al node.
Top 5 estudis (especialitats) de l'última formació dels candidats
que han treballat en l'última experiència en el lloc de treball
corresponent al node.
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11.1.3.8. “StudyField”
Propietat
Type
Id
Name
Order
StudyLevelId
CanonicalName
Jobs

Tipus
String
Long
String
Int
Long
String
String [ ]

Companies

String [ ]

Centers

String [ ]

Studies

String [ ]

Descripció
net.infojobs.domain.StudyField
Id del StudyField (de Infojobs)

Top 5 llocs de treball (coneguts) de l'última experiència dels
candidats que han cursat l'últim estudi corresponent al node.
Top 5 empreses (conegudes) de l'última experiència dels
candidats que han cursat l'últim estudi corresponent al node.
Top 5 centres (coneguts) on han estudiats els candidats que han
cursat els estudis corresponent al node.
Top 5 estudis (especialitats) que han cursat els candidats després
d'haver estudiat en el centre actual.

11.1.3.9. “StudyLevel”
Propietat
Type
Id
Name
Order
HierarchicalOrder
LevelGroup

Tipus
String
Long
String
Int
Int
Long

Descripció
net.infojobs.domain.StudyField
Id del StudyLevel (de Infojobs)
Ordre de presentació.
Ordre jeràrquic del nivell.
Grup de nivell:
. Sense estudis,
. Estudis Bàsics,
. Estudis universitaris,
. Estudis de màster i postgrau.

11.1.3.10. “Training”
Propietat
Type
IsActive
FromDate
ToDate
FromYearMonth
ToYearMonth
Index
Age
AgeGroup
IsLastTraining
Gender
CandidateId
ProvinceId
LocationId
StudyLevelId

Tipus
String
Boolean
Long (Date)
Long (Date)
Long (Date)
Long (Date)
Int
Int
Int
Boolean
Int
Long
Long
Long
Long

Descripció
net.infojobs.domain.Training

11.1.3.11. “Location”
Propietat
Type
Id
Name
Order
ProvinceId

Tipus
String
Long
String
Int
Long

Descripció
net.infojobs.domain.StudyField

Ordre de presentació.
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11.1.3.12. “Province”
Propietat
Type
Id
Name
PaisId

Tipus
String
Long
String
Long

Descripció
net.infojobs.domain.StudyField

11.1.4. Agrupadors de nodes
Existeixen 3 nodes especials que són agrupadors de nodes coneguts.
Per facilitar l'obtenció dels nodes coneguts s'agrupen amb cada un d'ells. Els nodes amb la
propietat “isKnown = true” són els que:



Tenen fitxa pública
Apareixen en el suggeridor del cercador.

Node
Known_Jobtitles
Known_Companies
Known_Centers

Id
1
2
3

Contingut
Conté tots els nodes JOBTITLE amb la propietat isKnown = true
Conté tots els nodes COMPANY amb la propietat isKnown = true
Conté tots els nodes CENTER amb la propietat isKnown = true

Per accedir a aquests nodes es pot utilitzar el Id indicat o accedint al “Root” node i anar
seguint les relacions que es mostren en el gràfic.

11.1.5. Propietats de les relacions
Algunes relacions tenen valors. A continuació s'indica el nombre de la relació amb els seus
valors.

11.1.5.1. “Candidate_Has_Skill”
Propietat
Value1
Value2
Value3

Tipus
String
String
String

Descripció

Els camps Value1, Value2 i Value3 depenen del tipus de “skill” i segons a la taula a la que
pertanyen. En el cas d'idiomes es correspon amb el nivell parlat, escrit, ...

11.1.5.2. “Jobtitle_Belongs_To_Industry”
Propietat
JobtitleCount

Tipus
Int

Descripció
Número de vegades que el jobtitle d'origen es relaciona amb la
indústria.
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11.1.5.3. “Company_Belongs_To_Industry”
Propietat
CompanyCount

Tipus
Int

Descripció
Número de vegades que el company d'origen es relaciona amb la
indústria.

11.2. Procés de càrrega del graf
Per poder realitzar el procés de càrrega utilitzem la API de Neo4J, creant les excepcions
necessàries.

Imatge 52.- Arxius de la API.

En resum podem dir que aquest procés de càrrega del graf consisteix bàsicament en llegir
el conjunt de fitxers .csv amb dades normalitzades (resultants de processos anteriors) i
establir les seves propietats i crear les relacions entre ells mitjançant la API. [Neo4j]
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Imatge 53.- Procés de càrrega.

Tal com es pot veure en la imatge, hi ha un conjunt de fitxers mestres i d’altres que
depenen de cada execució.
Les taules mestres contenen valors estructurals com ara:


Províncies



Poblacions



Indústries (Sectors)



Llocs de treball (*)



Empreses (*)



Especialitat formativa



Nivell d’estudis
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Centres de formació (*)



“Skills” (Coneixements)



Nivells de gestió

(*) En el cas de llocs de treball, empreses i centres de formació partim d’un diccionari
inicial (“pretty”) que conté només un subconjunt de tots els valors possibles. Es només
per aquest conjunt de valors pels que podrem realitzar consultes al sistema.
Durant el procés de càrrega, detectarem llocs de treball, empreses i centres de formació
que no consten en el diccionari. Aquests nous valors, els afegirem al diccionari amb una
marca de “valor desconegut” (“MISSES”), que podrem utilitzar per fer créixer el diccionari
de valors “pretty”.
Al finalitzar el procés de càrrega generarem un fitxer d’informe del procés que indicarà la
quantitat d’elements tractats, incidències que s’hagin pogut trobar, ...

11.2.1. Càrrega “off-line”
Neo4J ofereix dues opcions de creació de nodes: una transaccional i l’altre “off-line” no
transaccional.
Ja que el volum de dades a carregar és gran, ens inclinem per dur a terme el procés de
càrrega de manera “off-line” que és molt més òptim en temps de càrrega. [Marko A.]
[Chad V, Michael M, ...] [Neo4j].

11.2.2. Índexs
L’aplicació que estem desenvolupant farà consultes sobre un lloc de treball. Per accedir
directament a un node concret Neo4J ofereix un mecanisme d’índexs basats en Lucene.
Per tant, abans d’iniciar la càrrega s’han de crear un índex per cada tipus de nodes pels
que puguem interrogar el sistema posteriorment. [Marko A.] [Chad V, Michael M, ...]
[Neo4j].
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Imatge 54.- Tipus de índexs.

En aquest exemple el que fem és consultar la quantitat de nodes que es dirigeixen al
“jobtitle” indicat.

11.2.3. “FileProviders”
Per cada fitxer .csv a llegir s’ha creat una classe “FileProvider”, que ens permet accedir al
fitxer a través del nom de les columnes.
Cada “FileProvider” té un mètode readXXX que retorna una classe XXX (Candidat,
Experiència, ...) per posteriorment poder guardar-la en el graf.

Imatge 55.- Arxius FileProviders.

És en el “FileProvider” el lloc on es duen a terme les validacions de dades
complementaries.

Imatge 56.- Codi de FileProviders.
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11.2.4. Classes del domini
Per facilitar el pas de les dades del fitxer d’entrada (csv) al graf hem desenvolupat un
conjunt de classes que sostenen temporalment les dades.
Les classes de domini són el que s’anomenen POJO’s (Plain Old Java Object), és a dir, són
classes que no contenen pràcticament lògica. Tots els càlculs es realitzen externament i
s’estableixen a les propietats de la classe.
En la següent imatge es pot veure el conjunt de classes desenvolupades.

Imatge 57.- Classes de domini.
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11.2.5. Creació de nodes
El procés de càrrega consisteix en la lectura de fitxers .csv i anar creant nodes.
En el moment de la inserció del node hem d’indicar:


El conjunt de propietats associades al node.



El conjunt de propietats associades a l’índex (en cas que sigui un dels nodes que ha
d’estar indexat).

Per fer això, cada classe del domini conté dues funcions que retornen totes les propietats
amb els seus corresponents valors.
El conjunt de propietats s’implementa com un “HashMap” format per un “String” i un
Object.

Imatge 58.- HashMap per creació de nodes.
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11.2.6. Creació de propietats individuals
Algunes de les propietats que s’inclouen en els nodes són calculades, tal com s’explicarà
més endavant. Això fa que en el moment de la creació del node hi hagi propietats per les
que no pugem establir el seu valor.
Un cop es donin les condicions suficients, al llarg del procés de càrrega, per poder establir
el valor d’aquestes propietats calculades podrem establir el valor de les propietats de
manera individual amb la següent rutina.

Imatge 60.- Codi per la creació de propietats individuals.

11.2.7. Creació de relacions
Fins aquest moment solament hem introduït nodes i ara els hem de relacionar entre ells.
Per fer-ho disposem de la següent rutina que rep dos nodes, el node origen i el node
destí, el nom de la relació i un conjunt de propietats per la relació.

Imatge 61.- Codi per la creació de relacions.

En el cas que la relació no tingui propietats, simplement es proporciona un valor NULL.
Com hem explicat el graf és dirigit, per tant, l’ordre del nodes determina la direcció de la
relació.

Imatge 62.- Relació entre nodes.
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11.2.8. Validació de dades
Durant el procés de càrrega es duen a terme un conjunt de validacions de dades que
pretenen principalment assegurar la coherència de dades i fer algunes transformacions. Si
un registre no supera les validacions, es descarta.
En el cas de les experiències es realitzen les següents validacions:


Data d’inici i Data de fi han d’estar informades.



Data de fi > = Data inici.



Data de fi < Data d’execució del procés.



Experiència ha de tenir un Nivell de gestió.



Experiència ha de tenir una indústria (sector).

Al final del procés de càrrega s’informa de tots els errors de validació que s’hagin pogut
produir.

11.2.9. Propietats calculades
Hi ha un conjunt de propietats que no estan directament indicades en els fitxers .csv, si
no que són propietats que es calculen en el transcurs de procés de càrrega a partir
d’altres dades que s’han anat carregant.
L’objectiu d’aquestes propietats calculades és introduir certa dosi de redundància que
ajudi a optimitzar el temps de resposta de l’aplicació web, evitant haver-les de calcular a
cada consulta.
Algunes de les propietats calculades són:


Per experiències:
o Edat en la que va començar a treballar en una determinada experiència.
o Durada, en mesos, d’una experiència.
o Salari, transformat a sou brut anual.
o És la darrera experiència?
o És l’experiència actual?



Per estudis:
o Edat en la que va començar un estudi determinat.
o Durada, en mesos, d’un estudi.
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Per candidats:
o Número d’experiències d’un candidat.
o Número d’estudis d’un candidat.
o Nivell d’estudi màxim.
o Mesos que fa que el candidat no treballa.
o Indicatiu de si el candidat, en l’actualitat, està treballant o no.
o Edat actual.

11.2.10. Fitxers “MISSED”
Un cop acabat el procés de càrrega el sistema genera els fitxers “Missed” que inclouen un
llistat amb els valors de Lloc de treball, Empresa i Centre de formació que s’han trobat a
les experiències i estudis però que no constaven en els fitxers mestres.
Aquesta informació serveix per anar millorant els diccionaris a cada nova iteració /
càrrega.
En el nostre cas, els fitxers “Missed” de Lloc de treball i Empresa tenen aquest valors.
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Imatge 63.- Fitxers Missed de Lloc de treball i d’empresa.

11.2.11. Execució
El que fem és executar una sentencia com aquesta:
-graphdir:/Applications/neo4j-community-1.8.M04/data/graph.db -inputfilesdir:input outputfilesdir:output -missesthreshold:40 -missesitems:5000 -loademail:
I el que executa és el MasterTables.
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Imatge 64.- Procés d’execució de les taules MasterTables.

Crida a les taules “provider”.

Imatge 65.- Codi de crides als Providers.

I va fent els recorreguts com per exemple de les experiències dels candidats.

Imatge 66.- Codi del recorregut de les experiències dels candidats.
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12. Especificació
12.1. Casos d’ús
Els casos d’ús descriuran les activitats que s’utilitzaran per realitzar el procés. És una
seqüència d’interaccions que es desenvolupen entre un sistema i els seus actors en
resposta a un esdeveniments que inicia un actor principal sobre el propi sistema.
Serveixen per especificar la comunicació i el comportament d’un sistema mitjançant la
seva interacció amb els usuaris i/o altres sistemes. És a dir, és un diagrama que ens
mostra la relació entre els actors i els casos d’ús en un sistema.
En aquest cas solament tenim un tipus d’actor: usuari.
La part privada esta implementada encara que actualment no s’utilitza, en futures
iteracions es vol desenvolupar aquesta part perquè l’usuari disposi d’informació pròpia.

Imatge 67.- Diagrama. Casos d’ús.

12.2. Diagrama lògic
El diagrama lògic descriu els esdeveniments que es desenvolupen i les dades, ens mostra
el negoci.
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Imatge 68.- Diagrama lògic.

12.3. Diagrama de seqüència
El diagrama de seqüència ens mostra la interacció d’un conjunt d’objectes durant el temps
i es modela per cada cas d’ús.
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Imatge 69.- Diagrama de seqüència.

12.4. Diagrama de classes
El diagrama de classes ens descriu l’estructura del sistema mostrant-nos les seves
classes, atribuïts i les relacions entre elles. I també viem el tipus de funcions que es
poden realitzar i qui les pot realitzar, com es poden desenvolupar i quin tipus d’objectes
interactuen entre si.
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Imatge 70.- Diagrama de classes. Alguns exemples.

La descomposició del diagrama de classes és per a tots els controladors. Per no ser molt
extensiu i repetitiu es realitza a una classe: “JobtitleChartController”, els altres
components són molt semblants.
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Imatge 71.- Diagrama de classes de “JobtitleChartController.
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13. Aplicació Web
La part final del procés consisteix en el desenvolupament de l’aplicació Web. A Infojobs
utilitzem el patró “Model Vista Controlador (MVC)”. Es separen les dades de l'aplicació,
"l'interface” de l'usuari i la lògica de negoci en tres components diferents. La vista és la
pàgina HTML que conté dades dinàmiques. El model és el sistema de gestió de base de
dades que conté la lògica de negoci i el controlador és el responsable de rebre els
esdeveniments d'entrada des de la vista, és a dir utilitzem el “framework Spring” que
facilita la creació de pàgines web.

13.1. “Front-End”
En el “Front-End” hi situem les pàgines JSP que mostren la informació i permeten la
interacció amb l’usuari.
La pàgina està composada d’un conjunt de gràfiques que en principi estan buides
(“placeholders”). En el moment de presentació de la pàgina cada gràfica realitza una crida
AJAX (jQuery) al servidor per obtenir les dades corresponents.

Imatge 72.- Crides al servidor.
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Això ho fem d’aquesta manera per afavorir el temps de descàrrega de la pàgina, o com a
mínim per donar una sensació de més velocitat de descàrrega a l’usuari, perquè algunes
de les consultes associades als gràfics tenen un temps de retorn més elevat que la resta.
D’aquesta manera l’usuari pot començar a fer ús de les que ja s’han descarregat mentre
continuen la resta.
Utilitzem una API per construir l’estructura.

Imatge 73.- Codi de la API.

Accedint al “titles.xml” que és el que conté la pròpia composició de l'estructura de les jsp
(capçalera, cos i peu).

Imatge 74.- Codi titles.xml.

I la crida a les pàgines jsp.
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Imatge 75.- Codi crida a jsp.

Algunes d'aquestes jsp són:

Imatge 76.- Llistat algunes jsp.
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13.1.1. Llocs de treball
La jsp té el nombre de “Jobtitles” i la informació que ens retorna és:


Les pestanyes .



Les gràfiques per a cada pestanya.



Els filtres de cada gràfica.



La carga dels autocomplets, de les cerques.



Les crides de xiti, ...

Tenim les jsp de “Centers”, “Companies” i “Studies” que són molt semblants però per
centres de formació, d'empreses i d'estudis, respectivament.

13.1.2. Capçalera i peu
Tenim jsp específiques pel contingut de la capçalera i el peu, en aquest cas són la de
“header” i “footer”. En aquestes jsp fem les crides de la part comú a altres “sites” o de la
informació pròpia de pla de carrera.

Imatge 77.- Codi capçalera i peus jsp.

13.1.3. Tractaments d'error
En aquest cas tenim jsp per poder fer el tractament d'errors com poden ser las jsp de
error, “error_footer”, “error_header”, ... I també jsp de “no_found”. Totes aquestes jsp
les fem servir pel tractament de pàgines 404 o 500.
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13.1.4. De cerca
Tenim una jsp amb el nom de ”search” per poder controlar els autocomplets i les cerques
per lloc de treball, d'empreses, centres de formació i estudis.

Imatge 78.- Codi jsp search.

El JSON que conté les dades es transforma en un tipus o altre de gràfic en funció de com
es vulguin representar les dades. A grans trets, els diferents tipus de gràfics que
s’utilitzen són els següents:
Tipus de gràfic

Imatge

Horizontal Bar Chart

Imatge 79.- Gràfic de barres horitzontal.
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Imatge 80.- Codi gràfic de barres horitzontal.

Tipus de gràfic

Imatge

Pie Chart

Imatge 81.- Gràfic pastís.
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Imatge 82.- Codi gràfic pastís.

Tipus de gràfic

Imatge

Combined Line and Vertical Bar
Chart

Imatge 83.- Gràfic combinació línea i barres verticals.

89

Eina d’informació per orientar la carrera professional de les persones

Imatge 84.- Codi gràfic combinació línea i barres verticals.

Tipus de gràfic

Imatge

Bar Chart

Imatge 85.- Gràfic de barres verticals.
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Imatge 86.- Codi gràfic de barres verticals.

Tipus de gràfic

Imatge

Double Piramide Bar Chart

Imatge 87.- Gràfic piràmide.
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Imatge 88.- Codi gràfic piràmide.

Cada tipus de gràfica té la seva pròpia classe .java

Imatge 89.- Llistat tipus de gràfiques.
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Tal com s’ha explicat anteriorment, quan es consulta un lloc de treball s’obté una pàgina
amb un conjunt de gràfics.
L’usuari pot interactuar de forma separada i independent amb cadascun dels gràfics i pot
filtrar per dos conceptes, segons cada gràfica.


Gènere



Província



Anys



Sector

Imatge 90.- Filtratge per províncies.

L’usuari pot seleccionar elements de la primera llista de selecció i elements de la segona
llista de selecció, és a dir, els pot combinar.
Cada cop que l’usuari selecciona un element, es dispara un esdeveniment (“on_change”)
que envia una nova consulta al servidor en el que s’ha inclòs el valor corresponent del
paràmetre a la URL, és a dir com a paràmetres li passem el gènere i la província.
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Imatge 91.- Query del filtratge.

Un cop la consulta ha estat resolta pel servidor, aquest retorna el JSON corresponent i
s’actualitza el gràfic amb els nous valors.

Imatge 92.- Gràfica de lloc de treball de cambrer.

94

Eina d’informació per orientar la carrera professional de les persones

13.2. “Back-End”
A la part del “Back – End” hi trobem els elements propis de configuració de l’aplicació
web, els controladors i el graf.
Per cada gràfica hem desenvolupat un “controller” que intercepta cada petició http i
determina si l’ha de respondre. En cas necessari, la petició http inclou tots els paràmetres
que siguin necessaris per respondre a la consulta.

Imatge 93.- Llistat d’alguns controladors.

Alguns d'aquests “controller” són:
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13.2.1. “CareerControllers”
En aquest controlador el que creem és la vista de la pàgina inicial mitjançant
“ModelAndWiew” que consisteix en un “HaspMap”.

Imatge 94.- Codi “ModelAndWiew” del controlador “CareerControllers”.

El “HaspMap” té com a valor els literals de la vista.

Imatge 95.- Codi “HaspMap” del controlador “CareerControllers”.

També creem la “url” de la pàgina.
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Imatge 96.- Codi per crear url del controlador “CareerControllers”.

Obtenim els atributs dels nodes de la base de dades del graf. I si no trobem el tipus ho
sol·licitem al suggeridor.

Imatge 97.- Codi dels atributs del controlador “CareerControllers”.

Iterem tots els suggeriments i ens quedem amb la que coincideixi després de normalitzar.

Imatge 98.- Codi suggeriments del controlador “CareerControllers”.
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I si finalment els suggeridor no ens mostra cap coincidència perquè no existeix en els
diccionaris ens mostrarà els resultats més demandats.

Imatge 99.- Codi més demandats del controlador “CareerControllers”.

13.2.2. “GraphManager”
En aquest controlador accedim a la base de dades de Neo4J. A la ruta de
/opt/plancarrera/data/graph.db és on tenim guardades les dades i les relacions de la
càrrega de dades.

13.2.3. “GraphManagerShutDownTheard”
En aquest cas controlem la parada del servei de jboss, controlant prèviament si el servei
està aturat o no.

Imatge 100.- Codi del controlador “GraphManagerShutDownTheard”.
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13.2.4. “SuggesterController”
Aquest controlador s'encarrega de proporcionar el contingut dels suggeridors
(autocomplet).

Imatge 101.- Codi del controlador “SuggesterController”.

13.2.5. “CompanyMigrationChartController”
Aquest controlador s'encarrega de consultar les migracions d'empreses d'origen dels
treballadors per l'empresa seleccionada i construir un JSON amb les dades necessàries
perquè la vista els representi gràficament.

Imatge 102.- Codi del controlador “CompanyMigrationChartController”.

13.2.6 Altres “Controllers”
Tenim altres controladors específics pel lloc de treball per saber la situació actual i la
posterior del lloc de treball, dels llocs de treball més habituals d'aquests, per saber la
situació de salut, per saber la disponibilitat dels candidats en el lloc de treball, per
consultar els llocs de treball pels suggeridors, els 5 llocs de treball més representatius i les
especialitats.
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Tindrem uns controladors semblants pels centres de formació, per les empreses i pels
estudis.

13.3. LAO
“Logic Access Object” o també anomenat de serveis serveix per connectar el component
del controlador amb el component DAO.

13.3.1 “LAONeoJobTitle”
En aquest cas tindrem mètodes per sol·licitar les dades per representar les gràfiques pels
llocs de treball.

Imatge 103.- Codi de “LAONeoJobTitle”.

13.4. DAO
“Data Access Object” serveix per connectar el component LAO amb dispositius
d'emmagatzematge de dades com són la BBDD, memcache i Neo4J.

13.4.1 “DAOChartData”
Per realitzar insercions i consultes a la BBDD.

Imatge 104.- Codi de “DAOChartData”.
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13.4.2 DAOMaestro
Aquest Dao és per guardar dades que no canvien com poden ser les províncies utilitzarem
la “caché”.

Imatge 105.- Codi de “DAOMaestro”.

13.4.3 “Jobtitle”
El Dao de “Jobtitle” és per la entitat de lloc de treball.

Imatge 106.- Codi del DAO “Jobtitle”.

13.4.4 “CareerRelationshipTypes”
Aquest Dao és per les relacions, per anar creant el recorregut.

Imatge 107.- Codi del DAO “CareerRelationShipTypes”.

13.4.5 Altres DAOS
Tenim altres DAOS específics per a cada entitat. Els nodes ja s'han comentat abans quins
eren (“Candidate”, “Center”, “Company”, “Experience”, “Industry”, “Location”, “Province”,
“StudyField”, “StudyLevel”, “Training”, ...).
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13.5. Multi-idioma
Pel fet d’utilitzar el “framework Spring” l’aplicació està preparada per ser multi-idioma de
manera molt senzilla.
Tots els literals de l’aplicació es troben localitzats en un fitxer de configuració (properties).
D'aquesta manera ens permet la traducció i adaptació de l’aplicació a d’altres idiomes.
Aquesta facilitat és interessant per InfoJobs ja que té presència Itàlia i Portugal.

Imatge 108.- Literals del fitxer properties.

I cridem aquests literals des de la JSP corresponent.

Imatge 109.- Codi on es criden literals del fitxer properties.
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13.6. Punts a tenir en compte
13.6.1. Utilització de l'aplicació
Per poder portar un registre d'utilització de les pàgines de pla de carrera s'ha utilitzat uns
tags de xiti on cada resultat té un valor identificació, d'aquesta manera podem saber les
consultes més utilitzades.
En aquest cas s'ha fet una consulta del lloc de treball de dependent i ens mostra les
gràfiques de la trajectòria professional:
http://logc194.xiti.com/hit.xiti?s=489037&s2=1&p=plandecarrera::job_title::job_title::tr
ayectoria&hl=14x2x31&ac=&f1=dependiente&cn=lan&ul=es&hm=0&lng=es&vtag=40001
&idp=1402317338105&jv=1&r=1920x1007xundefinedx32&re=1899x2212&ref=http://pla
ndecarrera.infojobs.net/
Per poder estudiar aquestes dades utilitzem l'eina de:

Imatge 110.- Eina digital per registrar tags de xiti.

D'aquesta manera podem veure quines són les pàgines més consultades. I també
d’interès dels usuaris per aquesta aplicació, d'aquesta manera podem portar a terme les
modificacions posteriors més adequades.
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Imatge 111.- Registre de les pàgines més visitades.

13.6.2. Construcció de les “url”
Les “urls” s'han construït de manera que la indexació en "google" i el posicionament de
SEO sigui eficient, és a dir si un usuari busca per “puesto de trabajo camarero” aparegui
de les primeres posicions.
La url està formada per http://plandecarrera.infojobs.net/puesto-de-trabajo/camarero
(07/06/2013) on plandecarrera.infojobs.net és el portal, "puesto-de-trabajo" és el resultat
de la cerca de la pàgina i el lloc de treball és el "canonicalName".
És a dir les propietats que utilitzem per posicionar les pàgines són:
 Text: Trajectòria de <pretty: lloc de treball>
 Url: http;//plandecarrera.infojobs.net/puesto-detrabajo/<canonical:puesto_de_trabajo>
 Title (del enllaç): Trajectòria de <pretty: lloc de treball>

104

Eina d’informació per orientar la carrera professional de les persones

13.6.3. Propietats de configuració
Per poder canviar els paràmetres de la configuració de l'aplicació tenim les “properties” de
cada “site”.

Imatge 112.- Properties de configuració.

D'aquesta manera podem activar o desactivar “mencache”, xiti, ... en el moment que ho
necessitem.

13.6.4. “Memcache”
Com les consultes de Neo4J són molt costoses s'ha realitzat un sistema de “memcache”.
D'aquesta manera no realitzem la mateixa consulta varies vegades, sinó que se serveix la
informació ja obtinguda anteriorment, solament es fa una nova consulta a Neo4J si els
paràmetres canvien perquè és una nova consulta.
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13.6.5. BBDD sql
Podria donar-se el cas de que “memcache” estigués caigut i per solucionar aquest fet s’ha
fet una bbdd que guarda les consultes. Hem creat la taula de “chart_data” on guardem les
consultes realitzades.

Imatge 113.- Taula amb consultes a la bbdd sql.

El procés que realitza l'aplicació és anar a buscar a “memcache” la consulta, en el cas de
que no hi sigui a “memcache” va a la bbdd a buscar-la i si no hi és tampoc, finalment fa la
petició de Neo4J. D'aquesta forma eviten peticions costoses i repeticions.

13.7. Proves
13.7.1. Entorns
Per poder realitzar el desenvolupament i les proves necessàries s’han fet servir diferents
entorns: entorn de DEV i de QA. Durant el desenvolupament es realitzen les proves en un
entorn de DEV (http://plandecarrera.infojobsco.net/) on veiem reflectits els canvis que es
van fent en el desenvolupament. Una vegada veiem tot el procés "submitem" els canvis
amb “P4” i fem una “build” on passem a un entorn de proves més exhaustives. Una
vegada tenim la “build” la instal·lem mitjançant “jenkins” els rpm i les dades del graf en
un entorn de QA (http://pdc.infojobsqani.net/).

13.7.2. Proves manuals
Una vegada hem realitzat la instal·lació a l’entorn de QA es realitzen proves manuals de
totes les gràfiques amb diferents criteris i es verifica que les dades que surtin siguin les
correctes.
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13.7.3. Proves automatitzades
Hi ha vegades que no tenim dades del graf noves, sinó que els canvis solament són de
desenvolupament sobre la visualització de l’aplicació. I per no tenir que realitzar proves
manuals cada vegada que es fa un canvi s'han realitzat unes proves automàtiques amb
“Selenium”. Es realitza una “build” i ens arriba un mail amb els resultats positius o
negatius.

Imatge 114.- Proves automatitzades.

Per poder fer “builds” i llançar aquestes proves fem servir l'eina de “jenkins”.

Imatge 115.- Jenkins per realitzar e instal·lar “builds”.
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14. Resultats del projecte
El projecte descrit en aquesta memòria es troba en producció i ha estat adoptat per
InfoJobs com un nou servei dins del seu conjunt d’eines que ofereix als seus usuaris.
InfoJobs ha fet una inversió addicional en recursos que partint de l’abast inicial, ha
permès estendre la funcionalitat per oferir informació des del punt de vista d’empreses,
centres de formació i estudis.
Al cap d’unes setmanes de funcionament l’aplicació acumula les següents dades de tràfic
(fins el 03/06/2013) :
Indica
dor

Valor

Pàgines vistes

877.000

Visites

375.000

Usuaris únics

373.000

Així mateix, per conèixer l 'opinió dels usuaris sobre l’aplicació es va incloure una eina de
captura de “feedback”. La manera que tenen els usuaris d'introduir les seves opinions és
mitjançant una enquesta que es desplega i es troba a totes les pàgines.

Imatge 116.- Enquesta per recollir opinions.
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Recollim les opinions dels usuaris a la url:
http://plandecarrera.uservoice.com/forums/134738-ay%C3%BAdanos-a-mejorar
(03/06/2013)
A tall d’exemple se n’inclouen algunes.

Imatge 117.- Opinió favorable d’usuari.

En aquest cas l'usuari ens dóna una opinió favorable.

Imatge 118.- Opinió a millorar d’usuari.

En aquest cas l'usuari ens demana més informació o precisió.
Aquestes propostes de descripció s’utilitzen per anar millorant i completant les existents
iteració rere iteració. En aquests moments s’han rebut:

Proposta de revisió de definicions

573

Noves definicions

325
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15. Conclusions
15.1. Sobre el projecte
El desenvolupament d’aquest servei suposa un retorn, en forma de coneixement, de
la informació que durant anys els usuaris han anat dipositant a InfoJobs mitjançant els
seus currículums.
Fonamentar el projecte sobre camps de dades (lloc de treball, empresa, centre de
formació i estudis) ha estat clau per poder extreure’n informació fins no existent en el
mercat de treball i per la qual hi ha un considerable interès.
L’estudi inicial de les dades, previ a la normalització, ha fet aflorar incoherències
en alguns camps d’informació motivats per errors o per necessitats no cobertes
per InfoJobs, com ara candidats amb estudis universitaris o màsters que no indiquen els
seus estudis anteriors perquè no tenen cap mecanisme per ocultar informació que no
volen que aparegui en el seu currículum o la manca d’informació geogràfica associada a
les experiències i els estudis, és a dir, on s’ha dut a terme.
La normalització de dades sobre els camps lloc de treball, empresa i centre de
formació ofereixen una nova dimensió d’informació que, fins ara, ningú ha ofert.
L’estudi minuciós i elaborat d’aquesta informació permet explicar “històries” sobre els
passos que, habitualment, cal donar per créixer professionalment en un àmbit determinat,
la sortida professional real d’un estudi determinat o les opcions d’ocupació en funció de
l’edat i/o el gènere, ... Un exemple el podem trobar en el següent article que s’adjunta en
l’annex que explica quines són les posicions més habituals dels programadors al cap de 4
experiències professionals:
http://elblogdetrabajoprofesional.blogspot.com.es/2012/04/el-plan-de-carrera-deinfojobs-revela.html (03/07/2013)
Per aconseguir generar coneixement útil s’ha hagut de passar pel peatge d’haver
de construir eines auxiliars per normalitzar les dades i millorar-ne la qualitat.
Donat que, en si mateix, desenvolupar aquestes eines no era l’objectiu del projecte, hi ha
encara espai per recórrer i millorar la qualitat i quantitat dels resultats, fent-los més
estables i menys dependents de l’acció humana.
Una de les idees que sorgeix d’aquest projecte consisteix en millorar la qualitat
de les dades en el mateix moment del registre per, d’aquesta manera, reduir el
número de representacions diferents per un mateix valor semàntic, és a dir, implementar
suggeridors basats en diccionaris de valors validats en l’entrada de dades.
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El sistema de normalització basat en regles i expressions regulars ens ha permès arribar
fins aquí de manera fàcil i ràpida. No obstant, el mecanisme és sensible al canvi d’ordre
d’avaluació de les regles (els resultats poden ser molt diferents si l’ordre d’avaluació de
les regles canvia) i dificulten l’establiment de relacions jeràrquiques o especialitzacions
entre els elements creant ontologies de coneixement. A tall d’exemple Programador Java
és una especialització de Programador, però el mecanisme basat en regles no facilita la
creació d’aquesta jerarquia de conceptes essent necessari un tractament posterior.
Hi ha múltiples opcions per resoldre el repte d’aquest projecte, però la utilització d’un
graf com a mecanisme de suport de les dades ha simplificat i reduït el temps de
càlcul de les gràfiques que presenta l’aplicació, per dos motius principals:
a) la transformació de les dades originàries del sistema legacy d’InfoJobs al graf ha
permès explicitar les relacions entre nodes i dur a terme càlculs que simplifiquen el
procés.
b) les relacions entre els nodes actuen a mode d’índex que acceleren l’accés a la
informació, especialment quan el graf està tot carregat a memòria.
Donada la gran quantitat de currículums que agrega l’aplicació, el coneixement generat és
de valor i que es pugui activar per part dels usuaris. No obstant, s’ha de continuar
treballant en la manera de presentar la informació per tal que aquesta sigui més
fàcil d’assimilar per part dels usuaris del perfil InfoJobs. Bona part d’aquests usuaris
tenen formació no universitària i no estan acostumats a tractar i interpretar informació de
caràcter estadístic i a navegar en profunditat per la mateixa. Un dels reptes de cara al
futur consistirà en presentar la informació de manera personalitzada.
La dinàmica laboral de les persones que estan ocupades ha canviat significativament en
els darrers anys, de manera que la gent és menys propicia al canvi de lloc de treball i a la
carrera professional. En aquests moments prima aconseguir un lloc de treball i en la
mesura del que sigui possible, que sigui estable. En aquest sentit, el concepte de carrera
professional per una mica d’interès.

15.2. Sobre les opcions de futur
En l’actualitat, aquest projecte s’ha convertit en un projecte d’empresa que serà el
referent sobre el qual es fonamentarà el nou InfoJobs que pretén proporcionar
informació de valor i individualitzada a cada usuari al llarg de la seva carrera
professional. Algunes de les funcionalitats que s’estan desenvolupant sobre InfoJobs
tindran un vincle amb aquesta aplicació.
En aquest projecte s’ha dut a terme un anàlisi de la informació dels currículums dels
candidats des de la perspectiva del lloc de treball, però aquesta mateixa informació
pot ser estudiada sota altres prismes com per exemple: Perfil d’empresa, Perfil
de centre de formació i Perfil d’especialitat formativa.
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En el cas del Perfil d’Empresa, el coneixement generat es pot utilitzar per
millorar les polítiques de reclutament i retenció de candidats dins de l'empresa,
és a dir, identificar quines són les fonts de captació de candidats més interessants per
l’empresa (per centre de formació, empresa o localització d’origen) i quins poden ser els
motius de sortida dels empleats de l’empresa (empreses de destí, salari, lloc de treball o
nivell de comandament).
L’obtenció dels primers resultats de l’aplicació ha permès posar en marxa
millores en la recollida de dades del currículum que incrementaran la qualitat de
la informació en origen. A data d’avui ja s’han implementat suggeridors a la secció
d’experiències (lloc de treball i nom d’empresa), estudis (nom del centre de formació) i
dades personals (localització). A mesura que el diccionaris en que es basen aquests
suggeridors vagin creixent, el soroll de les dades s'anirà reduint, i en tot cas, el soroll
existent serà informació de valor perquè voldrà dir que és informació diferent.
A part de les millores consistents en millorar la qualitat d'informació del que ja existeix,
pròximament s’incorporà millores per tal de registrar la localització on s’ha dut a
terme una experiència o on s’ha rebut una formació. Aquestes millores permetran
mostrar la mobilitat geogràfica real dels candidats al llarg del temps i la distribució de
professionals per zona geogràfica d'origen. Detectar fluxos migratoris habituals permetria
a les empreses segmentar les seves campanyes de captació per zona geogràfica fent més
efectius els processos de selecció.
Hi ha però un conjunt de situacions que ofereixen informació errònia que no
tenen fàcil solució. Un d'aquests casos es presenta amb aquells candidats que en la
seva experiència professional han obtingut un lloc de treball mitjançant una ETT.
En aquests casos desconeixem la informació de l'empresa finalista en la que ha prestat els
seus serveis, de manera que, en aquests casos mostrem informació poc acurada.
Novament la solució d'aquests casos la situaríem en la captació de dades del currículum,
buscant un compromís entre la informació justa i necessària que el candidat ha d'introduir
per presentar el seu currículum i la informació necessària per crear altres serveis
d'informació. Caldria introduir certa dosis “d'intel·ligència” a InfoJobs per tal que
certs camps d'informació fossin sensitius al context (aparèixer o no aparèixer).
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Un altre àmbit de treball en el que ja s'està treballant, fa referència titulacions,
certificacions, carnets i formació complementària i no reglada en general. En
principi, els estudiants d'un mateix període que han estudiat la mateixa carrera
universitària en el mateix centre de formació surten amb les mateixes competències i
coneixements tècnics. La diferenciació es comença a produir just després de deixar la
universitat quan reben formació complementària que els comença a especialitzar. Creiem
que alguna d'aquesta formació pot acabar esdevenint diferencial per tenir més
opcions d'ocupació. Per exemple: haver rebut formació en SAP dóna més opcions
d'ocupació que haver rebut formació en JAVA? Treballar com Administrador de Base de
Dades i estar en possessió d'una certificació d’Oracle fa que el nivell salarial sigui superior
respecte d'aquelles persones que no la tenen?
Fins ara, l'eina és informativa i passiva, i no ajuda a fer el seguiment dels objectius
professionals que s'hagi pogut posar l'usuari. Per fer això cal desenvolupar una part
privada, que a partir de conèixer l'usuari, ens permeti establir un diàleg amb ell
per tal de fixar objectius professionals i terminis, fer-ne el seguiment, així com
suggerir-li camins per arribar-hi (ofertes laborals, formació i xarxa
professional).
I per últim, haver treballat en la normalització de les dades ens permet tenir nous camps
d'informació tabulats pels quals podem segmentar i:
a) dur a terme campanyes de publicitat.
b) oferir funcionalitats personalitzades (les funcionalitats necessàries per un
informàtic poden ser molt diferents d'una cambrera), ...

15.3. Beneficis i oportunitats per Infojobs
Malgrat que des dels seus orígens InfoJobs ha anat acumulant informació, no ha estat fins
ara que ha iniciat a fer-ne una explotació pública i molt més segmentada que mai. Fins
ara l’explotació de dades pública es fonamentava en la realització d’estudis
anuals i publicació en paper o en documents PDFs de difícil digestió per la gran
majoria d'usuaris.
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El context econòmic actual ha fet veure que un dels principals actius d’InfoJobs i
sobre el que cal posar una atenció preferent de cara al futur és en la informació
que disposa del mercat de treball i els seus agents, i tant el currículum com l'oferta
de feina són l'excusa per demanar tota aquesta informació. En aquest sentit, cal trobar
noves maneres, innovadores i creatives, per recopilar més i millor informació,
tant de candidats com d'empreses que no disminueixen els rati d'alta actual. Dit
d'una altra manera, una conseqüència negativa d'introduir més camps en un registre
d'alta repercuteix en un increment del nombre d'abandonaments. En aquest sentit, cal
explorar noves fórmules de captació de dades mitjançant les tècniques de
gamification, consistents en demanar informació de forma progressiva tot
estimulant la seva complementació i premiant les fites assolides, tal com si es
tractés d'un joc.
Un altre aspecte en el que cal posar atenció és l'esborrat físic de les dades. Quan un
usuari es dóna de baixa, seguint els preceptes de la LOPD, cal esborrar totes aquelles
dades de caràcter personal que puguin identificar a un usuari. Hi ha però moltes dades
que no són de caràcter personal i que són d'interès estadístic que es podrien conservar i
que no s'estan conservant, bàsicament perquè s'actua amb un criteri d'ocupació d'espai
d'emmagatzemament. És imperatiu canviar aquest criteri en pro de la conservació de la
informació ja que el cost d'espai de disc avui en dia es pot considerar residual.
El procediment i les eines construïdes al llarg d’aquest projecte permeten que desplegar
aquest projecte per els altres països on InfoJobs té presència (Itàlia i Portugal),
sigui relativament fàcil i senzill. A grans trets, només cal realitzar una adaptació del
continguts dels diccionaris pel procés de normalització i la traducció de la interfície
d’usuari de l’aplicació web.
Aquest projecte està impulsant un canvi tecnològic a InfoJobs que possibilitarà
el desenvolupament de noves funcionalitats de valor pels usuaris que fins ara no
eren possibles. Algunes d'aquestes funcionalitats fan referència a vestir l'apartat
de xarxa de relacions professional orientada a la cerca de treball.
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16. Repercussions en mitjans “on-line”
S'ha fet difusió d'aquest portal mitjançant “blogs”, al portal de treball i a aparicions a
medis de comunicació.

Imatge 119.- Blog on es fa publicitat de Pla de carrera.
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http://elblogdetrabajoprofesional.blogspot.com.es/ (17/03/2013).
També s'han fet campanyes de difusió mitjançant mails perquè els candidats estiguin
informats del desenvolupament d'aquesta aplicació i els canvis realitzats.

Imatge 120.- Campanya publicitat de Pla de carrera.
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Imatge 121.- Campanya publicitat de Pla de carrera.
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A).- Breu explicació del funcionament
1.- Home amb Cercador

Imatge 122.- Pàgina home.
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Accedim a la url http://plandecarrera.infojobs.net/ on visualitzarem la pàgina principal.
S'ha fet de manera molt visual perquè l'usuari pugui accedir de manera ràpida a tota la
informació necessària i perquè el “bounce rate” sigui baix.
Pel motiu anterior s'ha inclòs uns “links” per accedir als llocs de treball, les empreses i el
centres de formació més representatius (més demandats).
Una de les parts més importants d'aquesta pàgina és el cercador que és un camp
suggeridor dels diccionaris. En aquest cercador s'ha descartat valors com els números o
lletres i no distingeix entre minúscules i majúscules.
Podem fer cerques de lloc de treball, empreses, centres de formació i estudis.
Una vegada s'ha fet la consulta accedim a les pàgines de lloc de treball, d'empreses, de
centres de formació i d'estudis, segons el que hem buscat.
També tenim “links” per accedir a alguns llocs de treball que serveixen com exemple dels
llocs de treball. Alguns d'aquests exemples són “programador, azafata, ...”.
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2.- Pàgina Lloc de treball

Imatge 123.- Pàgina Lloc de treball.

La pàgina de Lloc de treball està dividida en pestanyes (trajectòria professional, educació,
salari i estadístiques i competències i habilitats). A cada pestanya hi ha diferents gràfiques
relacionades amb fet de la consulta.
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Si el lloc de treball té sinònims es mostren a la web.
En els llocs de treball tenim una breu descripció donant l'opció de que l'usuari ens
suggereixi una millor si l'existent no és prou acurada i en el cas que no disposem d'ella en
doni una. S'ha utilitzat un formulari de Google com a mecanisme de captació de dades tal
com es mostra la següent imatge.

Imatge 124.- Formulari Google per rebre definicions.

Aquestes propostes de descripció s’utilitzen per anar millorant i completant les existents,
iteració rere iteració. En aquests moments s’han rebut:
Proposta de revisió de definicions
Noves definicions

173
65
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3.- Pàgina Empresa

Imatge 125.- Pàgina Empresa.

La pàgina d'Empreses també està dividida en pestanyes (trajectòria professional,
educació, estadístiques de la empresa i competències i habilitats). A cada pestanya també
hi ha diferents gràfiques relacionades amb fet de la consulta.
En el cas de que disposem de la descripció de l'empresa es mostra per pantalla.
Si l'empresa té sinònims també els mostra.
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4.- Pàgina Centres Formació

Imatge 126.- Pàgina Centre de formació.

La pàgina de Centres de formació també està dividida en pestanyes (trajectòria
professional, educació, salaris i estadístiques i competències i habilitats). A cada pestanya
també hi ha diferents gràfiques relacionades amb fet de la consulta.
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5.- Pàgina Estudis

Imatge 127.- Pàgina Estudis.

La pàgina d'Estudis també està dividida en pestanyes (treball, estadístiques de l'estudi i
competències i habilitats). A cada pestanya també hi ha diferents gràfiques relacionades
amb fet de la consulta.
Aquesta secció funciona una mica diferent ja que els estudis els cerquem per Nivell i
Especialitat.
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6.- Gràfiques
Disposem de diferents tipus de gràfiques com les gràfiques de barres horitzontals,
verticals, gràfic lineal, el gràfic de pastís i el gràfic tipus piràmide.
En un principi es mostraran 5 resultats que estan ordenats de més gran a més petit i amb
un “link” de “Ver más” ens mostrarà fins a 10 resultats. També veiem el percentatge de
cobertura.
Al passar per damunt de les barres apareix un “tooltip” (ajuda).
Tenim un sistema de filtratge dins de cada gràfica.

El gràfic de cobertura ens indica,
amb color blau, la representativitat
dels valors de la gràfica de barres.

Al passar per sobre de la gràfica, ens
apareix un tooltip oferint més
informació.

Amb aquesta opció podem passar de
veure el Top 5 al Top 10

Imatge 128.- Components de la gràfica.

7.- Filtratge
L’usuari pot refinar els resultats inicials fent ús dels filtres laterals. En general, els filtres
són: gènere i província. Encara que hi ha algunes gràfiques que també tenen sector o
any.
Cada cop que s’escull un element de la llista la pàgina web torna a realitzar una crida
AJAX al servidor incorporant el nou valor com a paràmetre de la crida.
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Bona part de les gràfiques inclouen
aquest mecanisme de filtratge, que ens
permet refinar les dades en funció dels
valors que establim.

Imatge 129.- Gràfica amb filtratge.

8.- Header

Imatge 130.- Capçalera de totes les pàgines.

Totes les pàgines disposen d'una capçalera per accedir a les pàgines de consulta perquè
l'usuari estigui informat de que consisteix i com funciona l'aplicació.
També s'ha fet perquè es pugui accedir (mitjançant “links”) als altres “sites” d'Infojobs
com són “Empleo” (http://www.infojobs.net), “Formación”
(http://formacion.infojobs.net) i “Freelance”(http://www.freelance.infojobs.net).
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9.- “Footer”

Imatge 131.- Peu de totes les pàgines.

Totes les pàgines disposen d'un peu perquè es pugui accedir de manera molt ràpida
(mitjançant “links”) als llocs de treball, les empreses, els centres de formació i els estudis
més representatius (més demandats).
També s'ha fet perquè es pugui accedir a les condicions legals d'Infojobs.

10.- Pàgina de resultats no coincidents
En el cas de que introduïm un valor que no tinguem al diccionari ens mostrarà una pàgina
de resultats no coincidents on ens apareix els 5 llocs de treball, empreses, centres de
formació o estudis més demandats, segons el criteri realitzat. Aquests suggeriments són
“links” que ens portaran directament a aquesta informació.
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Imatge 132.- Pàgina de resultats no coincidents.

11.- Pàgina 404
En el cas que hi hagi un error en el sistema o accedim a una “url” no correcte tenim una
pàgina d'error.

Imatge 133.- Pàgina d’error.
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