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1. Raó i oportunitat 

 

L’any 2003, el Consell de Govern va aprovar el document “Desenvolupament 
d’assignatures de modalitat de formació semipresencial a la UPC”, a partir del 

qual, el Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC (SBD) va iniciar la creació de 

diferents dipòsits de recursos a Bibliotècnica http://bibliotecnica.upc.es : 

 

o Llibres d’Edicions Virtuals http://bibliotecnica.upc.es/EdUPC/inici.asp 

o Enunciats d’exàmens http://bibliotecnica.upc.es/examens/ 

o La Bústia del professor http://bibliotecnica.upc.es/bustia/ 

o Videoteca Digital de la UPC http://bibliotecnica.upc.es/video/ 

o Tesis Doctorals http://www.tdcat.cesca.es/ 

o Arxiu Gràfic d’Arquitectura http://eprints.upc.es/adminbustia/bib210/ 

o PFC/TFC i tesines http://bibliotecnica.upc.es/pfc/ 

o Llibres electrònics gratuïts http://bibliotecnica.upc.es/gratuits/ 

 

És en aquest entorn que l’SBD fixa el seu objectiu més immediat en la creació 

d’un dipòsit institucional i obert de recursos docents, seguint el model de 

l’OpenCourseWare del MIT (http://ocw.mit.edu/index.html). 

 

Un dipòsit institucional és una col·lecció digital que recull, preserva i difon la 

producció intel·lectual docent i de recerca d’una comunitat universitària o un conjunt 

d’elles. Poden classificar-se en dipòsits de materials docents creats i utilitzats pels 

professors en l’aprenentatge basat en les TIC (tecnologies de la informació i la 

comunicació) o en dipòsits de publicacions recerca creats pels investigadors com a 

publicació erudita i especialitzada.   

 

Per altra banda, ofereixen una resposta estratègica tant a les oportunitats de 

l’entorn digital en xarxa com als problemes en l’actual sistema de publicació 

acadèmica, millorant, al mateix temps, la comunicació acadèmica. 

 

Aquest projecte consistirà en el desenvolupament d’un dipòsit de recursos 

docents per professors i estudiants que els permetrà poder emmagatzemar i publicar 

diferents materials, i disposarà de totes les eines necessàries perquè l’administrador 

pugui gestionar-lo. Aquest dipòsit s’integrarà dins de la plataforma  ‘Bibliotècnica: la 
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biblioteca digital de la UPC’ com a una eina més dins del ventall de serveis que ja 

ofereix. 

 

Els requeriments d’usabilitat i d’integració amb Bibliotècnica s’han determinat a 

partir de les conclusions d’un grup de treball compost per un conjunt de bibliotecaris de 

la UPC. 

 

 



Dipòsit de recursos docents de la UPC Memòria PFC
 

 7

2. Objectius dels projecte 

 
Els objectius principals són els següents:  

 

• Elaborar una interfície, a Bibliotècnica, de gestió dels continguts del Dipòsit 

Institucional de recursos docents que permeti als professors una fàcil gestió i 

manteniment dels seus materials docents. 

 

• Oferir als professors i estudiants de la UPC un servidor de recursos docents 

(documents i materials electrònics) per tal que puguin dipositar i fer públics a 

Internet els diferents materials docents que vagin creant.  

 

• Integrar, organitzar, gestionar, classificar i preservar tots els materials docents de 

qualitat realitzats pels professors a les Factories, Laboratoris i altres unitats i 

serveis de la UPC. 

 

• Assegurar l’accés i manteniment dels diferents materials docents, així com la seva 

seguretat, usabilitat i interoperabilitat. El Dipòsit Institucional de recursos docents 

estarà integrat a Bibliotècnica i serà gestionat i mantingut pel Servei de 

Biblioteques i Documentació (SBD).  
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3. Beneficis del projecte  

 

Un cop assolits els objectius es pretén: 

 

• Fer visible i accessible la producció docent dels professors de la UPC, ja que el 

Dipòsit Institucional recull, preserva i difon els diversos materials electrònics 

produïts pels professors de la UPC com un actiu clau de la universitat. 

 

• Millorar i incrementar el suport a la producció i difusió del materials docents del 

professor de la UPC.    

 

• Possibilitar l’arribada a acords col·laboratius interns i externs en relació a 

l’aprenentatge en xarxa aprofitant les sinèrgies en la producció i difusió de 

materials docents  

 

• Obtenir informació real i efectiva de la producció docent digital dels professors de 

la UPC per incrementar el  reconeixement i valoració de l’activitat docent en xarxa i 

col·laborativa   

 

• Incrementar el prestigi i lideratge institucional docent de la UPC en el nou entorn 

de l’educació superior del nou marc de Bolònia. 
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4. Arquitectura del sistema 

 
Per desenvolupar el Dipòsit de Docència i el Gestor de Continguts s’ha decidit 

aplicar el patró arquitectònic client/servidor estructurat en tres capes: 

• Capa de presentació: Encarregada de l’interacció amb l’usuari. 

• Capa de Domini: Durà a terme les funcionalitats del sistema. 

• Capa de Gestió de Dades: Responsable de la interacció amb la base de 

dades i el dipòsit dels arxius. 

 
El patró client/servidor permet que els usuaris es connectin a un servidor per 

accedir al Dipòsit de Docència i al Gestor de Continguts de forma remota, alhora que 

assegura una presentació distribuïda dels continguts. 

 

Aquest patró arquitectònic afavoreix:  

La canviabilitat. Evita que un canvi en una capa afecti les altres. És una 

característica important a tenir en compte en un portal web on la capa de presentació 

està sotmesa contínuament a canvis d’aspecte. 

 

La portabilitat. Facilitarà la feina en cas de ser necessari fer una migració en un 

futur. 

 

Model atòmic. Permet validar les diferents funcionalitats de cada capa 

independentment de si es té desenvolupada la resta del sistema. 

 

D’altra banda, el Gestor de Continguts també estarà preparat per interoperar amb 

les següents plataformes: 

 

• SLDAP: Servidor d’autentificació segur que permetrà la identificació dels 

usuaris. 

• PRISMA: Es faran servir les dades de la guia docent que es troben en el 

sistema de gestió acadèmica. 

• Bibliotècnica: Permetrà l’accés a tota la documentació que disposa la 

Biblioteca Digital de la UPC. 

• Atenea: Permetrà accedir al dipòsit mitjançant les funcionalitats del 

Campus Docent. 
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5. Objectes del sistema 

5.1 Conceptes clau 

 

El Dipòsit Docent de la UPC pretén recollir, preservar i difondre els diferents 

materials docents que un professor elabora per als seus alumnes.  

 

A través del Gestor de Continguts, que pretén ser una segona versió de 

Bibliotècnica per assignatures, es podrà saber els materials associats a una 

assignatura concreta de qualsevol titulació de la UPC.  

 

 

- Objectes d’Aprenentatge o Material Docent 

 

Els objectes s’emmagatzemen al dipòsit, catalogats amb una sèrie de metadades. 

Un mateix material podrà estar associat a una o més assignatures a través del gestor. 

No obstant, es podran emmagatzemar materials al dipòsit que no estiguin vinculats a 

cap assignatura concreta. 

 

 
- Col·leccions o Classes 

 

Els materials del dipòsit s’estructuren en classes (conjunts de materials que tenen 

unes mateixes característiques i un mateix circuit de treball: per exemple, apunts de 

l’ETSEIB).  

 

 

- WorkFlow o Circuit de treball 

 

Un circuit de treball és un ordre de responsabilitats per a validar les dades d’una 

classe entrades per l’usuari. Hi pot haver un circuit genèric vàlid per a qualsevol tipus 

de material o definir circuits concrets en funció del material, la biblioteca, els 

requeriments del centre, etc. 
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- Rols 

 

Cadascuna de les responsabilitats d’aquest circuit de treball s’anomena rol. Cada 

circuit pot tenir definits diferents rols i un mateix usuari pot tenir diferents rols per a 

diferents classes.  

 

 

- Contingut 

 

És tot aquell material disponible des del Gestor de Continguts, ja es tracti de 

material del Dipòsit de Docència, com documents d’altres dipòsits o enllaços a webs. 

 

 

- Carpeta o Apartat 

 

El Gestor de Continguts dóna la possibilitat als responsables de les assignatures 

d’organitzar el material d’aquestes en un arbre de carpetes, facilitant eines per a la 

creació i gestió d’apartats d’una manera fàcil i intuïtiva. 

 

5.2 Objectes del Dipòsit 

 

En aquest apartat es parlarà amb més detall dels objectes del Dipòsit de Docència 

5.2.1 Col·lecció o Classe d’Objecte 

 

Es considera una col·lecció o classe d’objecte a un grup d’elements de la mateixa 

classe, és a dir, que dins del sistema seran tractats de la mateixa manera i estaran 

relacionats als mateixos qualificadors Dublin Core. Les col·leccions es podran definir 

en funció del tipus de material però també en funció del circuit que hagin de seguir 

aquests materials (per exemple, els apunts de l’ETSEIB, els apunts de la FIB, etc.) 

 

Una col·lecció està formada per un conjunt d’arxius introduïts pels usuaris, que 

poden ser de diversos formats, des de documents de text a pàgines web. Aquests 

arxius s’anomenen objectes d’aprenentatge. 
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Una col·lecció podrà estar subdividida en subcol·leccions que permetran tenir el 

material del dipòsit classificat d’una manera més detallada. Les subcol·leccions 

heretaran les dades de la seva col·lecció pare, inclòs el WorkFlow. Encara que també 

es dóna la opció de poder crear-ne un de propi per a la col·lecció o subcol·lecció 

desitjada si així es necessites. 
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5.2.2 WorkFlow o Circuit 

 

Per a cada col·lecció pertanyent al sistema existirà la possibilitat de crear un 

WorkFlow o Circuit. Es tracta d’un ordre de responsabilitats per a validar les dades de 

la col·lecció entrades per l’usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aquestes responsabilitats les anomenarem rols. A un usuari se li podrà assignar 

un rol dins d’un WorkFlow. No obstant, es preveu que, per WorkFlows diferents, un 

usuari pugui tenir rols diferents. 
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n

n+1 

Rol Ordre 

 

ROL 

Rol 1 

Rol 2 

Rol n-1 
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… 
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En el sistema existiran diversos rols, que es diferenciaran segons les accions que 

puguin realitzar cadascun d’ells sobre els valors d’algunes de les metadates 

introduïdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Objectes del Gestor de Continguts 

5.3.1 Contingut 

 

Un contingut és tot aquell material al que es tingui accés des del Gestor de 

Continguts. Bàsicament, els continguts del gestor seran de dos tipus: 

 

1. Material dipositat en algun del dipòsits docents amb els que es treballa. 

Per a importar material d’un d’aquests dipòsits, inclòs el Dipòsit de 

Docència, al gestor, s’utilitzarà OAI per a la comunicació entre els 

diversos dipòsits de material docent i el dipòsit de metadades.  

 

2. Per altra banda, també es permet la creació d’enllaços web a pàgines 

que el responsable consideri interessants. 

  

Tot i que, la comunicació alhora de importar un material existent al Dipòsit 

de Docència es realitza via OAI, es permet la opció d’introduir un nou material 

al Dipòsit des del Gestor simplement redireccionant l’usuari cap a les 

funcionalitats d’alta del Dipòsit. 
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Autor 
Títol 
Data 
Editor 
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5.3.2 Carpeta o Apartat 

 

Els usuaris del gestor tindran la possibilitat d’organitzar el seu material en 

diferents nivells de carpetes. Per aquest motiu, es dóna la opció de crear i mantenir 

un arbre de carpetes propi per a cada una de les assignatures. Es a dir, les 

carpetes podran emmagatzemar tant continguts com altres carpetes. 

 

6 Metadades del dipòsit 

 

A continuació, es detallen els elements de l’esquema de Dublin Core 
(http://dublincore.org/) que s’empraran com a metadades descriptives dels objectes del 

dipòsit: 

6.1. Metadades que recull el propi sistema de forma automàtica 

 

 

DATA D’INCLUSIÓ  <DATE.ACCESSIONED>  

Definició: Data en què s’introdueix el document al dipòsit 

Recomanacions:  

- Doneu la data en format AAAA o AAAA-MM-DD 

DATA DE DISPONIBILITAT  <DATE.AVAILABLE>  

Definició: Data o interval de dates en què el document esdevé públic 

Recomanacions: 

- Doneu la data en format AAAA o AAAA-MM-DD 

URI <IDENTIFIER.URI>  

Definició URI que s’assigna a cada document i que és única  

FORMAT (EXTENSIÓ) <FORMAT.EXTENT>  

Definició: Extensió del recurs en nombre de bytes 

Recomanacions:  

- Indiqueu l’extensió dels documents en nombre de bytes 

- L’extensió de pàgines dels documents s’entren manualment 

FORMAT (MIMETYPE) <FORMAT.MIMETYPE> 

Definició: Tipus de format del document 

Recomanacions  

- Escolliu el tipus de format del document segons la llista Internet Media Types 



Dipòsit de recursos docents de la UPC Memòria PFC
 

 18

(http://www.iana.org/assignments/media-types/). Alguns del principals tipus de format 

són: text/html, text/rtf, text/xml, application/pdf, application/zip, application/msword, 

image/gif, image/jpeg, audio/mpeg, video/quicktime, etc. 

- Si el recurs conté diferents tipus de formats repetiu aquest element per especificar-ne els 

principals 

DESCRIPCIÓ (ORIGEN) <DESCRIPTION. PROVENANCE> 

Definició: Història de la creació i modificacions posteriors del document 

 

6.2. Metadades que han d’entrar els autors (Nivell mínim) 
 
• METADADES OBLIGATÒRIES 
• METADADES “OBLIGATÒRIES” SEMPRE QUE APAREGUIN AL DOCUMENT 

• Metadades opcionals 

 

* Camp que pot ser repetible 
 

*AUTOR PRINCIPAL <CONTRIBUTOR.AUTHOR> 

Definició  Persona o entitat que té la responsabilitat principal 

de la creació del contingut del recurs 

Recomanacions:  

- En cas de dubte sobre quin és el tipus de responsabilitat, es recomana utilitzar l’element 

“Publisher” per a les entitats i el “Contributor.author” per als noms personals 

- Per a les responsabilitats secundàries –edició del text, traducció, etc.- useu l’element 

“Contributor” 

- Cal emprar la forma tal i com consta a l’índex d’autors del CCUC. En cas que CCUC es 

trobi més d’una forma o no se’n trobi cap, escolliu aquella que s’adeqüi més a les vostres 

necessitats o la que aparegui al propi document: 

• Entreu els noms personals seguint la forma “Cognom Cognom, Nom”  

• Entreu els noms d’entitats que inclouen una jerarquia, de més gran a més petita i 

separades per un “.”. Si aquesta jerarquia no és clara doneu el nom tal com apareix en 

el recurs. 

- Si hi ha més d’un responsable de la creació del contingut del recurs repetiu l’element 

seguint l’ordre que apareix al document 

*Unitat bàsica de la UPC (Centre docent, Departament o Institut) <CONTRIBUTOR> 

Definició  Centre docent on s’imparteix l’assignatura per a la qual el professorat necessita 
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el material objecte de dipòsit  

En el cas que sigui necessari, cal indicar el departament o institut de recerca on 

s’imparteixin les assignatures dels doctorats, màsters o postgraus, per a les 

quals el professorat necessiti el material objecte de dipòsit. 

Recomanacions:  

- Cal emprar la forma tal i com consta a l’índex d’autors del CCUC. En cas que CCUC es 

trobi més d’una forma o no se’n trobi cap, escolliu aquella que s’adeqüi més a les vostres 

necessitats o la que aparegui al propi document: 

• Entreu els noms d’entitats que inclouen una jerarquia, de més gran a més petita i 

separades per un “.”. Si aquesta jerarquia no és clara doneu el nom tal com apareix en 

el recurs. 

- Si el material s’empra a més d’una assignatura, o si aquesta es fa a més d’una unitat 

bàsica, repetiu l’element tantes vegades com faci falta 

*Nivell d’estudis  <Audience.Educationlevel> 

Definició  Nivell educatiu que estableix el context d’ús del document 

La metadada inclou tant l’estructura actual de les titulacions universitàries, així com 

la nova estructura de tres cicles contemplada a la reforma del sistema d’estudis 

universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES): 

 

• El primer cicle condueix a l’obtenció d’un títol oficial de grau, equivalent als 

actuals estudis de primer, primer i segon, i segon cicle. 

• El segon i tercer cicles estan integrats en els estudis de postgrau i 

condueixen als títols oficial de màster (segon cicle) i/o de doctor (tercer cicle). 

Aquests equivalen als actuals estudis de tercer cicle (doctorats, màsters i 

cursos de postgrau) 

 

Recomanacions:  

 

- En el cas de les dobles titulacions, podeu repetir aquest element 

- Utilitzeu el següent vocabulari: 

 

Titulacions prèvies a l’EEES Titulacions a l’EEES 

• Estudis de primer cicle  

• Estudis de primer i segon cicles  

• Estudis de segon cicle  

• Estudis de grau  

 

• Màsters oficials 
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• Doctorats • Estudis de postgrau (Doctorat)  

• Formació permanent 

 

 

*Titulació  <Audience.Educationlevel> 

Definició  Titulació de la UPC on es preveu emprar el material docent 

 

Recomanacions:  

 

- Les titulacions de la UPC són: 

 

• Arquitectura  

• Arquitectura Tècnica 

• Diplomatura d’Òptica i Optometria 

• Diplomatura de Ciències Empresarials 

• Enginyeria Aeronàutica 

• Enginyeria Tècnica Aeronàutica 

• Enginyeria Tècnica Aeronàutica, especialitat Aeronavegació 

• Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Explotacions Agropecuàries, 

• Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Hortofructicultura i Jardineria 

• ...  

• (caldria afegir els doctorats, potsgraus i màsters): 

 

- Si el recurs es pot utilitzar a més d’una titulació, repetiu l’element 

*Assignatura <Audience.Educationlevel> 

Definició  Assignatura de la UPC on es preveu emprar el material docent 

 

Estaria bé que l’autor/a que diposita el material, només visualitzés les 

assignatures de la titulació triada en el desplegable anterior 

 

Recomanacions:  

 

- Les assignatures de la UPC són: 

 

• Física aplicada 

• Estadística aplicada 
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• ... 

 

- Si el recurs es pot utilitzar a més d’una assignatura, repetiu l’element 

 

 

 

 

 

TÍTOL <TITLE> 

Definició Nom donat al recurs. Normalment, el títol és un nom pel qual es coneix 

formalment el recurs 

Recomanacions:  

 

- Doneu el títol principal i subtítol en aquest element. Doneu altres títols en l’element 

“title.alternative” 

- Si hi ha dubtes sobre quin és el títol del recurs, es recomana repetir aquest element tantes 

vegades com possibles títols apareguin (abreviacions, títol en una altre llengua, etc.). 

Assegureu-vos que heu inclòs el títol que apareix en la barra de títol (normalment prové 

de l’etiqueta <title> de la capçalera del codi font HTML del recurs) 

- Si en el recurs apareix un títol que creieu que pot ser un títol de col·lecció no el doneu en 

aquest element sinó en el de “Relation” amb l’afinament “IsPartOf” 

- Independentment de la tipografia usada, doneu el títol en minúscula (excepte inicials) i 

amb accents (si n’hi ha) 

- Els articles són ignorats per defecte a l’ordenació i, per tant, no cal posposar-los ni 

eliminar-los 

DATA DE CREACIÓ DEL CONTINGUT <DATE.CREATED> 

Definició: Data de creació del contingut intel·lectual del document 

Recomanacions:  

 

- Doneu la data en format AAAA o AAAA-MM-DD 

- Si en el recurs no apareix cap data, doneu obligatòriament un any aproximat de la creació 

del recurs (si no es coneix el mes i el dia, no cal donar-los de forma aproximada) 

DATA DE PUBLICACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ  <DATE.ISSUED> 

Definició: Data de publicació i/o distribució del document 

Recomanacions:  

- Si el document ha estat publicat i/o distribuït anteriorment, doneu la data en format AAAA 
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o AAAA-MM-DD 

- Si en el recurs no apareix cap data, doneu obligatòriament un any aproximat de la 

publicació/distribució del recurs (si no es coneix el mes i el dia, no cal donar-los de forma 

aproximada) 

*EDITOR <PUBLISHER> 

Definició: Persona o entitat responsable de la publicació i/o distribució del document 

Recomanacions:  

 

- Si el “Contributor.author”” i el “Publisher” són el mateix no el repetiu en aquest element. 

Per exemple, en la pàgina web del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya el 

“Contributor.author” i el “Publisher” són el Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya, per tant no el repetirem en aquest element 

- En cas de dubte sobre quin és el tipus de responsabilitat, es recomana utilitzar l’element 

“Publisher” per a les entitats i el “Contributor.author” per als noms personals 

- Per a les responsabilitats secundàries –edició del text, traducció, etc.- useu l’element 

“Contributor” 

- Cal emprar la forma tal i com consta a l’índex d’autors del CCUC. En cas que CCUC es 

trobi més d’una forma o no se’n trobi cap, escolliu aquella que s’adeqüi més a les vostres 

necessitats o la que aparegui al propi document: 

 

• Entreu els noms personals seguint la forma “Cognom Cognom, Nom”  

• Entreu els noms d’entitats que inclouen una jerarquia, de més gran a més petita i 

separades per un “.”. Si aquesta jerarquia no és clara doneu el nom tal com apareix en 

el recurs. 

- Si hi ha més d’un responsable de fer el recurs disponible repetiu l’element 

 

EDICIÓ O VERSIÓ <EDITION> 

Definició:  Informació sobre la versió o edició del recurs 

Recomanacions:  

- En aquest element doneu el número d’edició o versió tal i com apareix al document 

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA  <RELATION.ISPARTOF> 

Definició: És la citació bibliogràfica dels documents que han estat publicats com a 

part d’una obra més àmplia (articles, capítols, ...) 

Recomanacions:  

- Doneu aquesta citació tal i com s’indica a l’article: 

Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. “Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no 
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bibliogràfiques”. Item. Núm. 15 (jul.-des. 1994), p. 4-59. 

*LLENGUA <LANGUAGE> 

Definició: Llengua del contingut intel·lectual del recurs 

Recomanacions:  

- Trieu la llengua del llistat desplegable (codis extrets de 

http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html) 

- Si el contingut del recurs està en més d’una llengua repetiu l’element 

 

*PARAULA CLAU <SUBJECT.KEYWORD> 

Definició:  Tema del contingut del recurs 

Recomanacions:  

 

- Introduïu les paraules clau més rellevants, descriptives del contingut del recurs, estiguin o 

no al document. 

- Si el recurs tracta diferents temes repetiu l’element (cada entrada tema en una casella 

diferent) 

- En el cas d’utilitzar subencapçalaments separeu-los amb un guió llarg (--) 

- Doneu la primera lletra de cada concepte en majúscula 

- Es recomana que s'entrin tant en la llengua del document com en català (si no és la 

llengua del document), tot i que no és requisit imprescindible fer-ho de les dues maneres. 

Gestió dels drets <Rights> 

Definició: Informació de les condicions d’ús i reproducció del document. 

La informació sobre els drets sovint comprèn els drets de propietat intel·lectual 

(Intellectual Property Rights (IPR)), Copyright i altres drets sobre la propietat. 

Recomanacions:  

 

- Es dóna la llicència Creative Commons assignada al recurs. 

- És opcional segons la voluntat de l’autor/a d’atorgar la llicència CC. 

Descripció <Description> 

Definició: Explicació sobre el contingut del recurs.  

Recomanacions:  

 

- És opcional segons les necessitats del professorat 

- Aquest element pot incloure un text lliure sobre el seu contingut (objectius didàctics, temps 

necessari aproximat de treball,  nivell de dificultat, notes d’ús educatiu, ...) 
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6.3. Metadades que el bibliotecari ha de revisar i/o afegir (Nivell complet) 

6.3.1. Revisió nivell mínim 

 

El bibliotecari ha de revisar totes les metadades entrades per l’autor/a [Vegeu apartat  

6.2] 

6.3.2. Introducció nivell complet 

 

• METADADES OBLIGATÒRIES 
• METADADES OBLIGATÒRIES SEMPRE QUE APAREGUIN AL DOCUMENT 

 

*AUTOR SECUNDARI <CONTRIBUTOR> 

Definició: Persona o entitat responsable de fer contribucions al contingut del recurs 

Recomanacions:  

- Per a les responsabilitats secundàries –edició del text, traducció, etc.- useu aquest 

element  

- Cal emprar la forma tal i com consta a l’índex d’autors del CCUC. En cas que 

CCUC es trobi més d’una forma o no se’n trobi cap, escolliu aquella que s’adeqüi 

més a les vostres necessitats o la que aparegui al propi document: 

• Entreu els noms personals seguint la forma “Cognom Cognom, Nom”  

• Entreu els noms d’entitats que inclouen una jerarquia, de més gran a més petita 

i separades per un “.”. Si aquesta jerarquia no és clara doneu el nom tal com 

apareix en el recurs. 

- En cas de dubte sobre el tipus de responsabilitat, useu l’element 

“contributor.author” 

- Si hi ha més d’un responsable de fer contribucions al contingut del recurs repetiu 

l’element 

*TÍTOL ALTERNATIU <TITLE.ALTERNATIVE> 

Definició Altre títol donat al document 

Recomanacions:  

- Si hi ha dubtes sobre quin és el títol alternatiu del recurs, es recomana repetir 

aquest element tantes vegades com possibles títols apareguin (abreviacions, títol 

en una altre llengua, etc.). 

- Si en el recurs apareix un títol que creieu que pot ser un títol de col·lecció no el 

doneu en aquest element sinó en el de “Relation” amb l’afinament “IsPartOf” 
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- Independentment de la tipografia usada, doneu el títol en minúscula (excepte 

inicials) i amb accents (si n’hi ha) 
- Els articles són ignorats per defecte a l’ordenació i, per tant, no cal posposar-los ni 

eliminar-los 

*COL·LECCIÓ/NÚM.  <RELATION.ISPARTOFSERIES> 

Definició: Nom i número de la col·lecció de què forma part el document 

Recomanacions:  

- En cas que estigui inclòs, només cal incloure manualment el número que té el 

document en la col·lecció. 

- Si el recurs forma part de més d’una col·lecció,  repetiu l’element tantes vegades 

com calgui 

ISSN <IDENTIFIER.ISSN> 

Definició International Standard Serial Number 

Recomanacions: 

- Si el document té ISSN doneu-lo en aquest element respectant els guions (ex.: 

0213-3539) 

- Si n’hi ha més d’un separeu-los amb punt i coma 

ISBN <IDENTIFIER.ISBN> 

Definició International Standard Book Number 

Recomanacions: 

- Si el document té ISBN doneu-lo en aquest element sense guions (ex.: 

8439308434) 

- Si n’hi ha més d’un separeu-los amb punt i coma 

*ALTRES IDENTIFICADORS <IDENTIFIER> 

Definició: Identificador del document que no es pot informar en cap altre element 

Recomanacions:  

- Si el document té Dipòsit Legal doneu-lo en aquest element respectant la puntuació 

original i fent constar les sigles DL (ex.: DL B-32.420-2002) 

EXTENSIÓ <FORMAT.EXTENT>  
[el nombre de bytes el recull  per defecte el propi sistema] 

Definició: Extensió del recurs.  

Recomanacions:  

- Indiqueu l’extensió dels documents en nombre de pàgines.  

- Utilitzeu l’abreviatura “p.” per indicar les pàgines. 

*TIPUS DE DOCUMENT <TYPE> 

Definició: Naturalesa o gènere del contingut del recurs 
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Recomanacions:  

- Trieu el tipus de document del llistat desplegable. Els valors inclouren part del 

DCMI Type Vocabulary http://dublincore.org/documents/dcmi-type-
vocabulary/, així com a una selecció dels tipus d’objectes d’aprenentatge basada 

en els valors de la metadada IMS 5.2 “E-learningresource type” 

 

Els tipus de recurs són: 

 

• Apunts (“lecture notes”) 

• Bibliografies docents (“Reading”) 

• Dades (“Dataset”): informació codificada amb una estructura determinada 

entesa per a ser utilitzada directament en processos automàtics (llistes, taules, 

bases de dades, etc.) 

• Exàmens (“Exam”) 

• Exercicis/Problemes (“Exercise”) (“ProblemStatement”) 

• Guies docents (“Study guide”) 

• Imatges estàtiques (“Still Image”): recursos en els que el contingut és una 

representació visual estàtica (fotografies, pintures, dibuixos, plànols, mapes, 

diagrames, figures, gràfics, ...) 

• Plans d’estudis (“Syllabus”) 

• Presentacions (Powerpoint, ...) (“Slide”) 

• Programaris (“Software”): programa d’ordinador en codi font o compilat que es 

pot instal·lar permanentment en altres màquines. Per als programaris que 

només existeixen per crear un entorn interactiu useu “Recursos interactius”. 

• Qüestionaris/enquestes (“Questionnaire”) 

• Recursos interactius (“Interactive resource”): recursos que requereixen d’una 

interacció per part de l’usuari per poder ser executats (tests d’autoavaluació, 

formularis, xats, realitat virtual, simulacions, objectes d’autoaprenentatge 

multimèdia, etc.) 

• Sons (“Sound”): recursos en els que el contingut és bàsicament àudio (música, 

xerrades, etc.) 

• Textos (“Text”): recursos en els que el contingut són bàsicament paraules i 

estan pensats per a ser llegits (monografies, glossaris, articles, poemes, diaris, 

cartes, etc.). Per als apunts, exàmens, bibliografies docents, ... feu servir l’opció 

corresponent del menú. 

• Vídeos/Imatges en moviment (“Moving image”): sèrie de representacions 
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visuals que mostrades successivament donen la sensació de moviment 

(animacions, pel·lícules, programes de TV, vídeos, ...).  

• Wikis1 
 

- Tot i que l’usuari vegi els termes en català, informeu aquesta metadada amb els 

mateixos termes en anglès que consten en la llista anterior  

- Si el recurs conté diferents tipus de gèneres repetiu aquest element per especificar-

ne els principals 

 

*MATÈRIA (BIBLIOTÈCNICA)  <SUBJECT.OTHER> 

Definició: Tema del contingut del recurs 

Recomanacions:  

 

- Doneu aquests termes a partir de l’arbre de matèries en català de Bibliotècnica per 

matèries. 

- Doneu la primera lletra de cada concepte en majúscula 

- Si el recurs tracta diferents temes repetiu l’element (cada entrada tema en una 

casella diferent) 

*MATÈRIA (LCSH) <SUBJECT. LCSH> 

Definició:  Tema del contingut del recurs 

Recomanacions:  

 

- Doneu aquests termes a partir de l’índex de matèries en anglès de la LCSH 

(http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First)  

- En el cas d’utilitzar subencapçalaments separeu-los amb un guió llarg (--) 

- Doneu la primera lletra de cada concepte en majúscula 

- Si el recurs tracta diferents temes repetiu l’element (cada entrada tema en una 

casella diferent) 

 

*MATÈRIA (CCUC) <SUBJECT.OTHER> 

Definició: Tema del contingut del recurs 

Recomanacions:  

- Doneu aquests termes a partir de l’índex de matèries en català del CCUC. En cas 

                                                 
1 Col·leccions (“Collection”): conjunt de recursos. El terme “Collection” significa que el 
recurs es descriu com un grup, tot i que les seves parts es poden descriure i recuperar 
també individualment (wikis, paquets SCORM, ...). 
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que en el CCUC trobeu més d’una forma o no en trobeu cap, escolliu aquella que 

s’adeqüi més a les vostres necessitats 

- Si la matèria és una persona o una entitat useu la mateixa forma que donaríeu si la 

persona o entitat fos el “Contributor.author” 

- En el cas d’utilitzar subencapçalaments separeu-los amb un guió llarg (--) 

- Doneu la primera lletra de cada concepte en majúscula 

Si el recurs tracta diferents temes repetiu l’element (cada entrada tema en una casella 

diferent) 

RESUM <DESCRIPTION.ABSTRACT> 

Definició: Resum del contingut del recurs 

Recomanacions:  

 

- Preferentment utilitzeu la descripció que es trobi dins del propi recurs (introducció, 

resum, etc.) i per tant doneu-la en la llengua en què apareix 

- Si la llengua del document no és el català, traduïu-la opcionalment també en 

aquesta llengua (cada resum en una casella diferent)  
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7. WorkFlows predefinits del dipòsit 

7.1. Dipòsit de material docent 

Per a aquest dipòsit, s’han definit els següents rols2:  

 

• Submitter:  
 

• És la persona que entra el material, les metadades bàsiques (nivell 

mínim) i crea la llicència Creative Commons si s’escau. 

• Pot ser l’autor del material o altra persona amb la seva autorització 

(personal del departament, de la biblioteca, ...). 

 

• Reviewer:  
 

• La seva funció és revisar el contingut del material i aprovar o rebutjar la 

seva entrada al dipòsit (p. ex., el coordinador d’estudis).  

• No és un rol obligatori; existeix en funció de les necessitats de cada 

assignatura i/o centre. 

 

• Coordinator:  
 

• La seva funció és revisar les metadades del nivell mínim i completar les 

metadades del nivell complet. Pot acceptar o rebutjar l’entrada d’un 

material al dipòsit  

• És sempre personal de la biblioteca 

 

• Publisher: 
 

• La seva funció és donar el vist-i-plau definitiu a la incorporació d’un 

material 

• És sempre personal de la biblioteca i, opcionalment, la mateixa persona 

que el Coordinator 

 

                                                 
2 La definició dels rols s’ha basat en el document “Repositori de working papers del CBUC: 
política d’accés i privilegis d’introducció de dades, metadades i revisió de contingut” elaborat 
pel CBUC (febrer 2005) 
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7.2. Dipòsit d’exàmens 

 

L’entrada dels exàmens es realitzarà des de les biblioteques, per aquest motiu, el 

workflow assignat a aquesta col·lecció, tindrà un sol rol que agruparà les feines 

d’autor, coordinador i editor. Aquest rol haurà de: 

 

• Entrar l’examen al dipòsit (no s’atorgaran llicències Creative Commons) 

 

• Assignar-li les metadades descriptives mínimes  

 

• De manera predeterminada, se li assignaran les matèries de l’assignatura 

corresponent.  
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8. Funcionalitats 

 

8.1 Funcionalitats del Dipòsit de Docència 

 
Les funcionalitats que incorporarà el Dipòsit de Docència seran les següents: 

 

 

• Etiquetatge dels documents/objectes segons DC 

 

• Suport a la preservació a llarg termini dels arxius dipositats 

 

• Gestió de continguts autònom i des de Moodle 

 

• Capacitat de definir diferents WorkFlows per a diferents col·leccions 

 

• Accés a un dipòsit de metadades OAI 

 

• Disponibilitat d’un servidor de metadades OAI 

 

• Capacitat de gestionar múltiples vocabularis per a etiquetes DC 

 

• Suport a l’ús de llicències CC 

 

• Eines de cerca 

 

• Suport a la gestió d’objectes complexes. 

 

• Compatibilitat LDAP 

 

• Control d’accés a objectes. 
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• Eines bàsiques del Dipòsit 

• Llistar tots els Objectes d’Aprenentatge introduïts per l’usuari, tant 

els que ja han estat acceptats com els que encara es troben en 

procés de validació. 

 

• Alta 

Introducció d’un nou Objecte d’Aprenentatge al sistema per part 

d’un usuari, haurà d’entrar les metadades bàsiques (nivell mínim) i crear 

la llicència Creative Commons, si s’escau. 

 

• Obrir un Objecte 

Un Objecte d’Aprenentatge podrà ser obert, és a dir, tothom en 

tindrà accés. O bé, tancat, no més accessible des de l’entorn de la 

UPC. 

Així doncs, es dóna la opció d’obrir l’accés a un objecte que el 

tingues tancat, però no es donarà l’opció de tornar-lo a tancar. De 

manera que aquesta acció es única i inalterable. Al realitzar aquesta 

acció, l’usuari haurà d’escollir una llicència Creative Commons per al 

seu material. 

 

• Llistar els Objectes d’Aprenentatge que estan pendents de validar 

en els rols als que l’usuari està inscrit. 

 

• Llistar els Objectes d’Aprenentatge que l’usuari té pendents de 

l’acceptació de la llicència de la UPC donant la opció d’acceptar-la o 

d’esborrar el material. 

 

• Validar i modificar les metadades i el material d’un Objecte 

d’Aprenentage. 

 

• Acceptar les dades d’un objecte i migrar-lo a la següent fase del seu 

WorkFlow. 

 

• Rebutjar un Objecte d’Aprenentatge i eliminar-lo del sistema. 

 

• Moure Objectes d’aprenentatge d’un WorkFlow a un altre. 
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• Eines d’administració de la plataforma: 

 

- Funcionalitats relacionades amb Dublin Core Qualifier 

  

• Alta 

Afegirà un nou element Dublin Core Qualifier a la base de dades, 

demanant tant el tipus d’element com el qualificador que se li vol 

associar. 

 

• Edició 

Permetrà modificar les dades dels elements Dublin Core 

existents. Qualsevol canvi en aquests valors, ja sigui en el element o el 

Qualifier, repercutirà en totes les col·leccions relacionades. 

 

• Esborrar 

Eliminarà l’element seleccionat de la base de dades.  

Aquesta acció també esborrarà les relacions entre aquesta 

metadada i les col·leccions que la tenien instanciada. En aquest cas, es 

preguntarà a l’usuari si vol reassignar la metadada que es vol esborrar a 

un altre element.  

 
- Funcionalitats dels WorkFlows 

 

• Alta 

Es crearà un nou WorkFlow per a la col·lecció desitjada, 

permetent inserir rols dins dels WorkFlow. 

 

• Editar 

Mitjançant aquesta funció, es permetrà modificar el WorkFlow. 

En concret, es permetrà canviar l’ordre dels rols dins del WorkFlow i 

inserir o eliminar rols. 

 

• Eliminar 

Permetrà eliminar un WorkFlow existent. 
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- Funcionalitats de gestió dels usuaris 

 

• Assignar 

Permetrà assignar persones físiques a rols que es trobin dins 

d’un determinat WorkFlow. 

 

8.2 Funcionalitats del Gestor de Continguts 

• Accés a continguts docents a partir de l’estructura de dades de PRISMA 

 

• Accés a altres continguts: 

a. Bibliografia recomanada 

b. Exàmens 

c. Pla docent de l’assignatura 

d. Treballs dels estudiants, altres que PFC/TFC/Tesines 

 

• Accés a un dipòsit de metadades OAI 

 

• Disponibilitat d’un servidor de metadades OAI 

 

• Compatibilitat LDAP 

 

• Control d’accés a objectes. 

 

• Accedir als Objectes d’Aprenentatge del Dipòsit segons el Centre Docent, la 

titulació i l’assignatura a la que pertanyen. 

 

Un usuari autentificat podrà accedir a una zona privada amb les següents 

funcionalitats: 

• Introduir un nou Objecte al sistema, accedint al Dipòsit per executar les accions 

d’alta. 

• Introduir una adreça web. 

• Organitzar els materials en carpetes, i establir l’ordre dins d’aquestes. 

• Afegir objectes d’altres autors i/o altres dipòsits a la seva bústia. 
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9. Requeriments funcionals 

9.1 Requeriments funcionals del Dipòsit de Docència 

 

El dipòsit està pensat per a ser una eina de difusió de materials docents entre 

professors i alumnes. El sistema ha de proporcionar una sèrie de funcionalitats 

depenent del tipus d’usuari. En el nostre cas, tenim els tipus següents: 

 

1.Usuari normal:  

 

• Accés al material publicat : Podrà accedir a través del gestor al material 

publicat al dipòsit. 

 

• Visualitzar les dades d’un Objecte d’Aprenentatge: Accedir a les seves 

metadades i al material per veure si es del seu interès. 

 

• Autentificar-se: Podrà donar-se d’alta al dipòsit i introduir material que serà 

validat pels successius rols del WorkFlow genèric.  

 

2. Bibliotecari o validador.   

 

• S’encarregarà de fer la validació dels Objectes d’Aprenentatge entrats al 

sistema. 
 

• És important que el material que es publiqui al dipòsit sigui validat per un grup 

de responsables. Cal, per tant, designar un conjunt de persones amb diversos 

permisos i rols als diferents WorkFlows que formaran el procés d’entrada 

d’aquests materials al dipòsit. 

 

• Validar i modificar les metadades d’un Objecte d’Aprenentatge. 

 

• Rebutjar i eliminar del sistema tot el material que no compleixi els requisits per 

a poder ser publicat al dipòsit. 
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4. Administrador. Gestionarà els WorkFlows, els Dublin Core Qualifiers i assignarà els 

permisos als usuaris.  

 

• Gestió dels WorkFlows: Crear, modificar i esborrar els WorkFlows del sistema. 
 

• Alta, edició i eliminació de les metadades Dublin Core Qualifier: Podrà afegir 

noves metadades DQC a un o diversos WorkFlows del sistema, editar-ne les 

propietats o esborrar-les d’un o més WorkFlows o del sistema. 

 

• Gestió d’usuaris: Assignarà o eliminarà usuaris dels rols dels WorkFlows del 

sistema. 

 

Pel que fa a les funcionalitats requerides per cada un d’aquests tipus d’usuaris, cal 

aclarir que un determinat tipus, també podrà utilitzar les funcionalitats de la resta de 

tipus que el precedeixen, és a dir, un administrador podrà utilitzar les funcionalitats del 

bibliotecari sempre i quan estigui assignat a un rol del sistema, i, naturalment, tindrà 

accés a les de l’usuari. 

 

9.2 Requeriments funcionals del Gestor de Continguts 

El Gestor de Continguts permetrà accedir al material docent d’una assignatura. 

Aquest material estarà organitzat en un arbre de carpetes. No tothom tindrà permisos 

per a modificar aquest arbre es per aquest motiu pel que s’han definit els següents 

tipus d’usuaris: 

 

1. Usuari: Podrà navegar per l’arbre de carpetes i accedir al seu material. 

 

2. Responsable d’assignatura: Encarregat del manteniment dels continguts i carpetes 

d’una assignatura.  

• Afegir nou material a la assignatura, ja sigui mitjançant les eines que ofereix el 

Dipòsit de Docència per a introduir un Objecte d’Aprenentatge, o les pròpies 

eines del Gestor per afegir una adreça web o material d’un altre autor o dipòsit 

de docència. 

• Organitzar l’arbre de carpetes per a l’accés als materials.  

 

Com en el cas del Dipòsit, un responsable d’assignatura també pot utilitzar les 

funcionalitats d’un usuari convencional. 
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10. Requeriments no funcionals 

10.1 Seguretat 

 

 En el camp de la seguretat caldrà tenir en compte dos aspectes importants : 

 

• La seguretat i confidencialitat de les dades: assegurant que cap persona no 

autoritzada tingui accés a aquestes dades. 

• La identificació i reconeixement dels usuaris: per assegurar que cap usuari no 

autoritzat pugui executar funcions per les que no té accés. 

 

L’aplicació, al ser un sistema basat en Internet té el greu problema de la 

seguretat de les dades que viatgen per la xarxa. Per tant el sistema haurà de garantir, 

principalment a les zones restringides del portal, mitjançant les tècniques actuals  la 

confidencialitat de les dades que circulin per la xarxa evitant que cap persona externa 

o no autoritzada tingui accés a elles. Per altra banda, no totes les funcionalitats del 

sistema poden ser utilitzades per qualsevol usuari, per tant s’haurà d’establir un 

mecanisme d’identificació. 

 

10.2 Interfície 

 
En tractar-se d’una aplicació web, és important tenir en compte aspectes 

relacionats amb l‘interfície: 

 

1. Formularis clars i entenedors. Els administradors del sistema poden no ser usuaris 

molt acostumats a tractar amb eines web. Per això, cal fer les funcionalitats de la part 

d’administració. 

 

2. Visualització en tots els navegadors. Existeixen una gran nombre de navegadors 

amb diferents versions i és important que el gestor i el dipòsit es mostrin i funcionin 

correctament en tots, especialment en els navegadors instal·lats per defecte en les 

imatges dels ordinadors del personal del SBD. 

 

3. Navegació ràpida. Cal oferir el màxim d’opcions d’accés a altres apartats en cada 

pàgina per fer més ràpida la navegació. Aquests accessos es donaran en forma de 

menús. 
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10.3 Qualitat 

 

Tant el Dipòsit d’Aprenentage com el Gestor de Continguts  s’han d’adaptar als 

canvis que es puguin dur a terme dins l’organització a la que serveix. En poc temps 

poden sorgir noves necessitats. Per tant, és important afavorir al màxim la canviabilitat 

del sistema, tant a l’hora d’afegir noves funcionalitats com de modificar les actuals.  

 

En especial, cal que la gestió dels WorkFlows i les Col·leccions sigui fàcil 

d’utilitzar per afavorir al màxim els canvis i, per tant, la flexibilitat en la publicació i 

validació dels documents. 

 

Un altre punt destacat es la visualització de les metadates Dublin Core Qualifier 

en diversos blocs, tant a l’hora d’introduir un nou material com quan es fa la validació 

per part dels bibliotecaris. 

 

10.4 Metodologia de desenvolupament 

 

En aquest apartat es descriurà quin ha estat el model de desenvolupament que 

s’ha adoptat pel nostre sistema i quins llenguatges de programació s’han utilitzat en el 

projecte. 

 

10.4.1 Llenguatges de programació 

 

Per el desenvolupament de la part de presentació, ja que es tracta d’un portal 

web, s’ha utilitzat l’HTML que és el llenguatge utilitzat per tots els navegadors per a la 

presentació de pàgines web. A la banda del client, també s’utilitzarà Javascript que és 

un llenguatge d’scripting que se sol utilitzar per estendre les funcionalitats d’una pàgina 

web a nivell del client. Així doncs, a la banda del client tindrem l’HTML que s’utilitzarà 

per presentar les dades i el Javascript que s’utilitzarà per tasques com comprovar 

dades d’un formulari, redireccionar a una altra pàgina, etc. 

 

A nivell del servidor necessitarem un llenguatge que ens permeti generar pàgines 

web dinàmiques. Una pàgina web dinàmica és aquella que es generada pel servidor 

en el moment de la seva petició i el contingut de la qual pot variar, al contrari que una 

pàgina web estàtica on el contingut és sempre el mateix (el servidor l’únic que fa és 
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enviar el contingut del fitxer que conte la pàgina). Necessitem pàgines dinàmiques 

donat que la informació que mostrem a l’usuari no sempre serà la mateixa (per 

exemple, els material pendents de validació en un rol poden variar amb el temps). Hi 

ha diferents maneres de generar pàgines dinàmiques com són CGIs, Servlets (Java) o, 

la forma més comuna, a través de llenguatges d‘scripting a nivell servidor que és la 

forma escollida per desenvolupar aquest sistema. Són llenguatges de programació per 

aplicacions distribuïdes per Internet i que permeten intercalar codi dins el llenguatge 

HTML per tal de realitzar principalment accessos a una o vàries bases de dades. Tota 

la part de codi no HTML s’executa al servidor, que retorna al client simple codi HTML 

visible per tots els navegadors. D’aquests llenguatges els més comuns són PHP, ASP i 

ASP.NET i tot i que es podria haver escollit qualsevol d’ells per fer aquest projecte es 

va optar per PHP.  

La principal raó d’aquesta elecció va ser la decisió d’utilitzar codi lliure per la 

implementació d’aquest projecte. Tot i que aporta altres avantatges en relació als 

altres llenguatges esmentats. PHP es un llenguatge creat especialment per al 

desenvolupament d’aplicacions web que permet orientació a objectes de forma directa. 

A més, és un llenguatge multiplataforma, és a dir, el mateix script es pot executar 

sense necessitat de canviar una sola línia de codi en qualsevol servidor que interpreti 

PHP. A diferencia de l’ASP, que al ser un llenguatge propietat de Microsoft, només 

s’executa en els seus servidors. 

 

10.4.2 Base de Dades 

 

Per altra banda, el gestor de base de dades escollit ha estat MySQL. La raó 

principal va ser la mateixa que en el cas del PHP, es tracta d’un gestor de base de 

dades de codi lliure del que PHP té les eines necessàries per a interoperar de manera 

senzilla i correcta. 

MySQL és un sistema gestor de bases de dades relacional molt utilitzat a 

causa de la seva rapidesa i facilitat d’ús, així com la existència d’infinitat de llibreries i 

altres eines que permeten el seu ús des de molts llenguatges de programació. 
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Les principals característiques del MySQL són les següents: 

1. Aprofita la potencia de sistemes multiprocessador gracies a la seva 

implementació.  

2. Ofereix gran quantitat de tipus de dades per als atributs de les taules. 

3. Disposa d’APIs per gran quantitat de llenguatges (C, C++, Java, PHP, etc). 

4. Gran portabilitat entre sistemes. 

5. Suporta fins a 32 índexs per taula. 

6. Gestió dels usuaris i passwords, mantenint un bon nivell de seguretat de les 

dades. 

7. PhpMyAdmin: es una eina molt completa amb una interfície molt intuïtiva i 

senzilla d’utilitzar que permet accedir a totes les funcionalitats típiques de la 

base de dades MySQL.  

 

10.4.3 Comunicació  

 

- Amb altres plataformes 

 

El Dipòsit de docència també serà accessible des de la plataforma Atenea 

mitjançant les funcionalitats del Campus Docent. Per implementar aquesta 

comunicació entre les dues plataformes s’han utilitzat funcions SOAP. Per altra banda, 

la comunicació entre dipòsit i gestor també es realitza de la mateixa manera. Això es 

degut a que, encara que actualment les dues aplicacions corren a la mateixa màquina, 

està tot preparat pel moment en el que ja no sigui així. 

 

SOAP és un protocol creat per facilitar la invocació remota de funcions a través 

d’Internet, fent que dos programes es comuniquin d’una manera molt similar 

tècnicament a l’invocació de pàgines web. 

 

El protocol SOAP ofereix diverses avantatges respecte altres formes d’invocar 

funcions de manera remota com DCOM, CORBA o TCP/IP, directament. 

 

1. És senzill d’implementar, provar i utilitzar. 

2. És un estàndard, creat per un consorci del qual Microsoft en forma part i 

adoptat per W3C (http://www.w3.org/TR/SOAP/) i altres empreses. 
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3. Utilitza estàndards web: la comunicació es fa mitjançant HTTP amb paquets 

virtualment idèntics. Els protocols d’autentificació i encriptació són els mateixos. 

Normalment, s’implementa pel mateix servidor web. 

4. Viatja a traves de firewalls i routers que creuen que és una comunicació HTTP. 

5. Tant les dades com les funcions es descriuen en XML, això permet que el 

protocol no només sigui fàcil d’utilitzar sinó que a més també és robust. 

6. És independent del sistema operatiu i el processador. 

7. Es pot utilitzar tant de manera anònima con amb autentificació. 

 

Les sol·licituds SOAP segueixen tres estàndards: GET, POST y SOAP. Els 

estàndards GET i POST són idèntics a les sol·licituds fetes per navegadors web. 

SOAP és un estàndard similar a POST, però les sol·licituds es fan en XML i permeten 

recursos més sofisticats, com passar estructures i matrius. 

 

Independentment de com es faci la sol·licitud, les respostes son sempre en XML. 

L’XML descriu les dades en temps d’execució i evita els problemes ocasionats per 

canvis a les funcions, ja que, els objectes invocats tenen sempre la possibilitat de 

validar els arguments de les funcions, el que garanteix la robustesa del protocol. 

 

D’aquesta manera, SOAP defineix un estàndard anomenat WSDL, que descriu els 

objectes i mètodes disponibles mitjançant pagines XML accessibles via web. Es 

parteix de la idea que qui publica un servei, crea també aquestes pàgines, així qui 

vulgui invocar un servei les podrà utilitzar con a documentació. 

 

SOAP es pot implementar fàcilment des de gairebé la majoria dels llenguatges de 

programació. Actualment, existeixen diversos paquets de desenvolupament SOAP per 

a diferents sistemes operatius i llenguatges d’alt nivell. Com és el cas de PHP, per al 

que existeix una extensió SOAP que pot ser usada per a la implementació de 

Servidors i Clients SOAP i suporta subconjunts de les especificacions SOAP 1.1, 

SOAP 1.2 y WSDL 1.1.  

 

Per tenir una idea més pràctica dels SOAP, s’explicarà un cas de comunicació 

entre Dipòsit i Gestor. Per començar, s’ha implementat un servidor SOAP i un client 

SOAP a cada un d’ells.  El client conté les crides a les funcions que demanaran la 

informació necessària al servidor SOAP de l’altra plataforma, i el servidor executarà la 

funció cridada i retornarà els resultats obtinguts. 
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Un cas pràctic: 

 

Des del Gestor es necessari conèixer si un material és obert o bé si el seu accés 

es restringit, i per tant, només accessible als membres de la UPC. Aquesta informació 

està emmagatzemada en el Dipòsit. De manera que, en el client SOAP del Gestor, 

existeix la següent funció que, donada la URL d’un Objecte d’Aprenentatge del Dipòsit 

de Docència, retorna un obert o tancat segons si té o no l’accés restringit: 

 

SOAP Client Gestor 

function getPrivacitatOA($url){ 

 $client = new SOAP_Client('http://eprints.upc.es/courseware/diposit/SOAP/server/server.php'); 

 $params = array('url'=>$url); 

$privacitat = $client>call('getPrivacitatOA',$params,array('namespace'=>'urn:getPrivacitatOA')); 

 return($privacitat); 

} 

 

 En la banda del Dipòsit, existirà la pertinent funció en el servidor SOAP que 

tindrà com a objectiu respondre a aquesta crida, recollint els parametres en cas 

d’haver-hi i retornant el resultat de la seva execució en la variable que el client indica. 

 

 SOAP Server Diposit 

          function getPrivacitatOA($url)  { 

              /* SOAP error si los parametros no son validos: */ 

                   if($url==""){ 

                            $fault = new SOAP_Fault('Debes pasar una URL','-1'); 

                                          return $fault->message(); 

                                 } else { 

                                          // Retorna obert si l'objecte es obert 

                                          // Retorna tancat si l'objecte està restringit per IP 

                                         $s = new sistema_diposit(); 

                                         $s->conectar();  

                                         $oa= new objecteaprenentatge; 

                                         $oa->buscaperurl($url); 

                                         $s->desconectar(); 

                                         return($oa->Get_obert_tancat()); 

                                  } 

                               } 
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- Amb altres dipòsits 

 

El Gestor de Continguts dóna la opció als responsables del manteniment de les 

assignatures de afegir material tant del propi Dipòsit d’Aprenentatge com d’altres 

dipòsit de docència existents. Per a realitzar aquesta comunicació, s’utilitzarà el 

protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) 

utilitzat per a la transmissió de metadades a traves d’Internet. 

 

Bàsicament, OAI-PMH utilitza transaccions HTTP per a permetre realitzar 

preguntes i obtenir respostes entre servidor i client o servei recol·lector de metadades. 

El segon pot demanar al servidor que li enviï les metadades segons determinats 

criteris, com per exemple: la data de creació de les dades. Com a resposta, el servidor 

retorna un conjunt de registres en format XML. 

 

El protocol permet expressar les metadades en múltiples formats, encara que 

necessita com a requeriment basic que tots els servidors ofereixin els registres en 

Dublin Core no qualificat, codificat en XML. A més d’aquest format, cada servidor es 

lliure de oferir els registres en altres formats addicionals (MARC per exemple). Un 

client pot demanar les dades en qualsevol dels formats que ofereix el servidor. Això es 

degut a que en un futur, les diferents comunitats que utilitzin el protocol podran definir 

els seus propis formats de manera que siguin més precisos i rics que el Dublin Core. 

 

- Obtenció de Llicències Creative Commons 

 

 Creative Commons és una organització no governamental, sense ànim de 

lucre, que ofereix una sèrie de llicències, amb diferents configuracions o principis, com 

ara el dret de l'autor original a donar llibertat per a citar la seva obra, reproduir-la, 

crear-ne obres derivades, oferir-lo públicament, i amb diferents restriccions, com no 

permetre l'ús comercial o respectar l'autoria original. Aquestes llicències estan 

inspirades en la llicència GPL (General Public License) de la Free Software 

Foundation. La idea principal és possibilitar un model legal ajudat d’eines 

informàtiques per a facilitar la distribució i l’ús de continguts per al domini públic. 

 

 El Servei de Biblioteques i Documentació ha decidit que, tots els material 

disponibles des del Dipòsit de Docència i oberts a tot els usuaris d’Internet, han de 

tenir una d’aquestes llicències associada.  

 



Dipòsit de recursos docents de la UPC Memòria PFC
 

 44

 Creative Commons ofereix un conjunt de possibilitats per a obtenir una llicència 

de manera ràpida i senzilla. En el nostre cas, la forma d’interoperar amb el seu sistema 

i escollir una de les llicències que ofereixen ha estat redireccionant a l’usuari cap a 

Creative Commons utilitzant el següent esquema d’url: 

 

http://creativecommons.org/license/?partner=Dspace&exit_url=url_destí.php?license_
url=[license_url]&license_name=[license_name]&license_button=[license_button]&c

adena_parametres  

 

Es mostrarà una pàgina on l’autor podrà escollir la llicència Creative Commons 

que més li convingui i, tot seguit, redireccionarà a l’adreça web indicada a exit_url. Les 

dades de la llicència escollida s’emmagatzemen en els paràmetres license_url,  
license_name i license_name i es podran recuperar amb crides de tipus GET. En cas 

de que la url de destí necessites algun altre paràmetre per al seu correcte 

funcionament, aquest s’han d’afegir manualment després dels paràmetres de la 

llicència. 

 

10.4.4 Identificació d’usuaris 

 

 No totes les funcionalitats del sistema seran accessibles per a qualsevol usuari, 

per aquest motiu es fa necessari establir un mecanisme d’autentificació. En el nostre 

cas utilitzarà LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), servei de validació 

d’usuaris que ens ofereix UPCNet de manera gratuïta. 

 

El LDAP implementa un servei de directori jeràrquic i distribuït per accedir a 

dipòsits d’informació referent a usuaris, contrasenyes i altres entitats en un entorn de 

xarxa, oferint una àmplia capacitat de filtrat sobre la informació que s’està sol·licitant. 

 

 Està dissenyat i optimitzat per oferir lectura i cerca d’informació a una gran 

quantitat de peticions simultànies, però no està optimitzat en quant a actualitzacions i 

control de transaccions d’informació, cosa que ha de ser delegada a una base de 

dades. LDAP, contrastat amb DNS que manté resolucions de nodes IP a dominis, és 

capaç de mantenir qualsevol tipus d’informació d’una manera jeràrquica. 

 

 Amb LDAP es manté un arbre jeràrquic amb diversos atributs que poden ser de 

qualsevol tipus, des de hardware (impressores, servidors, pc’s) fins a fotografies o 
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informació personal, tot associat en cert punt de la jerarquia. És possible accedir a tota 

aquesta jerarquia d’informació aplicant filtres i accessos de seguretat i això permet a 

LDAP operar d’una manera similar a un lloc web, bàsicament donant accés a 

informació partint d’un nom conegut, però restringint l’accés a certs atributs com 

contrasenyes o telèfons en funció de determinats filtres com nodes IP d’accés, país 

d’origen, departament... 

 

 LDAP també és capaç de replicar la seva informació a altres punts de la Xarxa 

com el DNS i això facilita la dissipació d’informació a diversos punts. 

 

11. Especificació 

11.1 Model conceptual 

 

 El procés que s'ha seguit per al desenvolupament del model conceptual i la 

resta de la aplicació ha estat, un procés iteratiu (o cíclic). Per això, el model conceptual 

ha patit variacions des de la seva primera especificació fins la última versió. 

 

 En aquest document es treballarà amb la última versió de l’especificació i el 

disseny, ja que són les que descriuen l’aplicació actualment. Si en algun moment s’ha 

pres una decisió a l’hora de desenvolupar el programa que ha vingut donada per 

aquest tipus d’estratègia, s’explicarà el per que de la solució adoptada sense fer cap 

referència a diagrames anteriors. No es pretén mostrar tota la evolució dels diagrames, 

que en la majoria de casos han estat ampliacions, per que aquesta memòria no 

esdevingui redundant. 
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11.1.1 Dipòsit de docència 
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- Restriccions textuals 

 

RT1: No poden haver dos Dublin Core Qualifier amb el mateix valor pels atributs 

id_tipus i qualifier. 

RT2: No hi pot haver dos idiomes amb el mateix nom. 

RT3: No hi pot haver dos DCTipus amb el mateix nom. 

RT4: No hi pot haver dues Col·leccions and el mateix nom. 

RT5: No hi pot haver dos WorkFlows amb el mateix títol. 

RT6: No poden existir dos usuaris amb el mateix nom_usuariLDAP. 

RT7: El primer rol d’un WorkFlow (ordre=1) ha de permetre introduir material al 

sistema (introduir_material=1) 

RT8: De tots els arxius relacionats a un mateix Objecte d’Aprenentatge, nomes un pot 

ser-ne el principal (principal=1). 

RT9: En cas que el valor predeterminat sigui el mateix per a tots els Objectes 

d’Aprenentatge d’una col·lecció, l’id_assignatura valdrà 0. 

RT10: L’atribut tipo de la classe DCQualifier nomes pot prendre els següents valors: 

text, textarea, select i data. 

RT11: Una col·lecció no pot ser pare d’ella mateixa. 

RT12: Dos rols del mateix WorkFlow no poden tenir el mateix numero d’ordre. 

 

- Observacions 

 

Per tal de mantenir un registre d’històrics per poder consultar en qualsevol 

moment Objectes d’Aprenentatge que s’han eliminat del Dipòsit i els seus arxius o 

valors Dublin Core relacionats, es guardaran aquestes dades en unes taules auxiliars 

on es trobaran tots aquells elements esborrats del sistema principal. 

 

Es permet predefinir el valor d’un Dublin Core Qualifier, aquest valor depèn de 

la col·lecció per la qual s’estigui entrant el nou material i també pot dependre de la 

assignatura, encara que no és obligatori. 

 

Un objecte entra en el sistema al ser introduït per l’usuari amb el primer rol del 

WorkFlow escollit. Cada cop que aquest material migra de fase, és a dir, es validen les 

seves dades i es passa al següent rol, queda reflectit en l’atribut estat_rol, que indicarà 

el rol actual en que es troba l’objecte. Un cop validat i publicat el material, aquest es 

desvincula de la col·lecció i el workflow. 
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Per altra banda, cada objecte d’aprenentatge té un fitxer log associat en el que 

s’emmagatzema totes les accions executades sobre aquest així com la data i el nom 

del responsable.  

 

Al tractar-se d’una plataforma multilingüe s’ha especificat un sistema de gestió 

de missatges segons l’idioma seleccionat per l’usuari. D’aquesta manera, els noms 

dels Dublin Core Qualifier també es sotmeten a la traducció. 

 

11.1.2 Gestor de continguts 
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- Restriccions textuals 

 

RT1: Dos continguts de la mateixa carpeta no poden tenir el mateix numero d’ordre. 

RT2: Dues carpetes de la mateixa assignatura no poden tenir el mateix numero 

d’ordre. 

RT3: L’atribut rol de la taula UsuariGestorAssignatura nomes pot prendre com a valor: 

lector o editor. 

RT4: Una carpeta no pot ser pare d’ella mateixa. 

RT5: No poden existir dos usuaris amb el mateix nom_usuariLDAP. 

 

-Observacions 

 

El gestor de continguts utilitza el mateix sistema que el dipòsit per a gestionar 

l’idioma de la plataforma. 

 

 

11.2 Model de casos d’us 

 

El model de casos d’ús engloba dues parts: el diagrama de casos d’ús que inclou 

tots els casos d’ús del sistema i la relació que tenen amb els actors, i l’especificació 

dels casos d’ús, on es descriuen les accions que realitzen els diferents actors. 

 

Per fer-ho més entenedor, primer es presentarà el model del Dipòsit de Docència 

i desprès el del Gestor. 

 

11.2.1 Model de casos d’us del Dipòsit de Docència 

 

Primer de tot, es mostra un llistat dels autors del sistema amb la seva relació i els 

casos d’us on participa cada un. 
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Casos d’us en que participa l’usuari: 
 

 
 

Pel que fa al Bibliotecari o Validador, tenim: 
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En relació a l’Administrador, tenim el següent diagrama: 

 

 

 

11.2.1.1 Casos d’ús de l’usuari 

 
Cas d’ús: Autentificació 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Validar un usuari i permetre’l accedir al seu material al Dipòsit o bé associar-li 

el WorkFlow Genèric per a que pugui començar a treballar en cas de tractar-se d’un 

usuari nou. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari no 

validat accedeix al dipòsit 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on 

l’actor pot introduir les seves dades de 

validació. 

3.- L’actor introdueix les seves dades.  

 4.- El sistema comprova les dades 

introduïdes. 

 5.- Es cerca l’usuari al sistema de 

validació 
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6.- L’usuari pot accedir als seus continguts 

en el dipòsit. 

 

 

Cursos alternatius : 
· Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és vàlida. 

 

 

Cas d’ús: Nou Objecte d’Aprenentatge 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Entrar un nou Objecte d’Aprenentatge al Dipòsit. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

introduir nou material al Dipòsit. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on 

l’actor pot introduir les metadades 

relacionades al primer rol del WorkFlow 

en el que s’està treballant. 

3.- L’actor introdueix les metadades.  

 4.- El sistema comprova que les dades 

obligatòries hagin estat introduïdes. 

 5.- Crea un nou Objecte d’aprenentatge i 

li relaciona les matedades donades. 

 6.- Es redirecciona a la pàgina per 

escollir una Llicència Creative 

Commons. 

7.- L’actor escull la Llicència Creative 

Commons que més li convé. 

 

 8.- El sistema relaciona la llicència 

escollida amb l’Objecte d’Aprenentatge 

en procés de creació. 

 9.- Es genera la pàgina per a acceptar 

les condicions de la Llicència UPC 
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10.- L’actor accepta la llicència.  

 11.- El sistema mostra la pàgina des de 

la que introduir l’arxiu. Es dóna la opció a 

l’usuari de guardar els canvis o bé de 

guardar i passar de fase. 

12.- L’Usuari introdueix un arxiu. Si clica la 

opció de passar l’Objecte de fase includes 
Passar de Fase 

 

 13.- El sistema mira si es tracta d’un ZIP. 

 14.- Si no ho es, s’emmagatzema l’arxiu i 

diverses metadades automàtiques, i les 

relaciona amb l’Objecte que s’està 

creant. Al mateix temps es crea un fitxer 

de log per a anotar tot els estats pels 

que passarà l’Objecte mentres es trobi al 

sistema. 

 15.- El sistema mostra els Objectes 

d’Aprenentatge introduïts per l’usuari en 

el WorkFlow actual. 

 

Cursos alternatius : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

 13.- El sistema mira si es tracta d’un ZIP. 

 14.- Si ho es, es pregunta a l’usuari si el 

vol descomprimir. 

15.- L’actor respon que NO.  

 16.- S’emmagatzema l’arxiu en format 

ZIP i diverses metadades automàtiques, 

i les relaciona amb l’Objecte que s’està 

creant. Al mateix temps es crea un fitxer 

de log per a anotar tot els estats pels 

que passarà l’Objecte mentres es trobi al 
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sistema. 

 17.- El sistema mostra els Objectes 

d’Aprenentatge introduïts per l’usuari en 

el WorkFlow actual. 

 
Accions dels actors Resposta del sistema 

15.- L’actor respon que SI.  

 16.- Es descomprimeix l’arxiu i es 

relacionen els fitxers adjunts i una sèrie 

de metadades automàtiques al Objecte 

que s’està creant. Al mateix temps es 

crea un fitxer de log per a anotar tot els 

estats pels que passarà l’Objecte 

mentres es trobi al sistema. 

 17.- Es mostra a l’usuari una llista dels 

arxius que contenia el ZIP per a que 

seleccioni el que vol que en sigui el 

principal. 

18.- L’usuari marca una de les opcions.  

 19.- El sistema l’enregistra com l’arxiu 

principal de l’Objecte d’Aprenentatge. 

 20.- Mostra els Objectes d’Aprenentatge 

introduïts per l’usuari en el WorkFlow 

actual. 

 
 
· Línia 1: Si no hi ha cap WorkFlow escollit, primer s’haurà de triar un. 

· Línia 3: S’han d’introduir tots els camps marcats com a obligatoris. 

· Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és vàlida. 

· Línia 6: En cas de que l’actor hagi marcat el material com a només accessible des de 

la UPC, aquest pas no caldrà, i passaríem directament al pas 9. 

· Línia 6: En cas de no acceptar-la, el procés d’entrada d’un nou material queda 

avortat. 
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Cas d’ús: Accedir a Metadades i Arxius d’un Objecte d’Aprenentatge. 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Mostrar les metadades bàsiques, la llicència i l’arxiu de l’Objecte 

d’Aprenentage demanat, sense importar si es tracta d’un objecte ja validat o no. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

accedir a un Objecte d’Aprenentatge. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostren les metadades bàsiques, la 

llicència Creative Commons, en cas de 

tenir-ne i un link al material adjunt. 

 

 

 

Cas d’ús: Llistar OA propis pendents de validació 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Mostrar un llistat del material introduït per l’usuari ordenat segons el 

WorkFlow i el rol o estat de validació en el que es troben.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

accedir al llistat del seu material que es troba 

en procés de validació. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostren els Objectes d’Aprenentatge 

introduïts al sistema per l’usuari ordenats 

per WorkFlow i rol o estat de la validació. 

(includes Obrir Material) 
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Cas d’ús: Llistar OA propis ja validats 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Mostrar un llistat del material introduït per l’usuari que ja ha passat la fase de 

validació i, per tant, no estan associats a cap WorkFlow. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

accedir al llistat del material que té validat al 

dipòsit. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostren els Objectes d’Aprenentatge 

introduïts al sistema per l’usuari que es 

troben validats. 

(includes Obrir Material) 
 

 

 

Cas d’ús: Obrir material 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Realitza les accions necessàries per a que un Objecte d’Aprenentatge que 

només es accessible des de l’entorn de la UPC pugui ser-ho des de qualsevol punt 

d’Internet. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

obrir un OA. 

 

 2.- Es redirecciona a la pàgina web de 

Creative Commons per a que l’usuari 

esculli una llicència per al seu material. 

3.- L’actor escull la Llicència Creative 

Commons que més li convé. 

 

 4.- El sistema relaciona la llicència 

escollida amb l’Objecte d’Aprenentatge i 
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el marca com a accessible. 

 5.- Es torna a generar la pàgina des d’on 

s’ha cridat aquesta funcionalitat. 

 

 

 

 

Cas d’ús: Llistar OA pendents de llicència UPC 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Mostra un llistat del material que l’usuari va començar a introduir, però es va 

cancel·lar ja que no va acceptar els terminis de la llicència de la UPC.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

accedir al llistat del material que té pendent 

d’acceptar la llicència UPC. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostren els Objectes d’Aprenentatge 

introduïts al sistema per l’usuari que no 

tenen la llicència UPC acceptada. 

(includes Acceptar Llicència UPC) 
 

 

 

Cas d’ús: Acceptar Llicència UPC 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Realitza les accions necessàries per a que un Objecte d’Aprenentatge que no 

havia estat introduït completament degut a que l’usuari no va acceptar els terminis del 

contracte, pugui retomar la seva creació en el punt en que es va cancel·lar. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

acceptar la llicència UPC d’un OA que no en 
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tenia. 

 2.- Es genera la pàgina web de Creative 

Commons per a que l’usuari esculli una 

llicència per al seu material. 

3.- L’actor escull la Llicència Creative 

Commons que més li convé. 

 

 4.- Es genera la pàgina per a acceptar 

les condicions de la Llicència UPC. 

5.- L’actor accepta la llicència.  

 6.- Es continua el procés d’introduir 

un nou OA des del pas 11. 
 

 

 

Cas d’ús: Validar fase del material 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Es llistaran els material que l’usuari pot validar segons el rol o rols que té 

assignats en els diversos WorkFlows del sistema. Es donaran les eines per a realitzar 

les accions necessàries per a validar les metadades i els arxius d’un Objecte 

d’Aprenentatge. Les metadades que un usuari por entrar, validar i/o modificar variaran 

segons el rol que tingui en el WorkFlow en qüestió. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

veure el llistat dels OA que hi ha pendents de 

validació per als rols en els que té permisos. 

 

 2.- Es genera una pàgina on es mostren 

tots els OA que compleixin les 

característiques abans esmentades. 

3.- L’actor podrà escollir un d’aquests OA. 

 

 

 4.- El sistema proporcionarà les eines 

necessàries per a que l’usuari pugui 



Dipòsit de recursos docents de la UPC Memòria PFC
 

 59

executar les següents accions:includes 
Passar de Fase, Veure/Modificar 
Metadades, Veure/Modificar Arxius, 
Veure Arxius, sempre depenent dels 

permisos associats al seu rol. 

 

 

 

Cas d’ús: Veure/Modificar Metadades 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Realitzar les accions necessàries per a entrar i validar les metadades d’un 

Objecte d’Aprenentatge. Les metadades que un usuari por entrar, validar i/o modificar 

variaran segons el rol que tingui en el WorkFlow associat al OA. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

veure les metadades d’un OA pendent de 

validació. 

 

 2.- Es genera una pàgina on es mostren 

les metadades que l’usuari pot veure i 

modificar segons el seu rol en el 

WorkFlow. 

3.- L’actor podrà afegir les dades que 

consideri necessàries i modificar aquelles 

que no consideri correctes.  
 

 

 4.- El sistema enregistrarà les noves 

dades. 

 

· Línia 3: S’han d’omplir tots els camps marcats com a obligatoris. 

· Línia 4: Alguna de les dades introduïdes no és vàlida. 
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Cas d’ús: Veure/Modificar Arxius 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Realitzar les accions necessàries per a veure, esborrar o entrar l’arxiu adjunt 

a un Objecte d’Aprenentatge.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

veure l’arxiu relacionat a un OA pendent de 

validació. 

 

 2.- Es genera una pàgina on es mostra 

el nom i un link a l’arxiu, també es dóna 

la opció d’esborrar-lo. 

3.- L’actor podrà seleccionar la opció 

d’esborrar el material.   
 

 

 4.- El sistema l’eliminarà del sistema, així 

com les seves relacions amb l’OA. 

 5.- Mostrarà el formulari per a introduir-

ne un altre. 

6.- L’actor introduirà el nou arxiu.  

 7.- El sistema  seguirà els mateixos 

passos que en Nou Objecte 
d’Aprenentege des de el punt 12 en 

endavant, amb la mateixa casuística. 

 8.- Es genera una pàgina on es mostra 

el nom i un link del nou arxiu, també es 

dóna la opció d’esborrar-lo. 

 

· Línia 2: En el cas del primer rol d’un WorkFlow, un OA pot no tenir un arxiu adjunt. De 

ser així, es passarà directament al punt 5. 

· Línia 6: La dada introduïda no és vàlida. 
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Cas d’ús: Passar de Fase 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Realitzar les accions necessàries per a migrar de fase un Objecte 

d’Aprenentatge.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari ha 

validar un OA i el vol migrar a la següent fase 

del WorkFlow. 

 

 2.- Es busca el següent rol encarregat de 

la validació dels objectes del workflow i 

se li assigna com a estat actual.  

 3.- S’emmagatzema la data, el canvi 

d’estat i el nom de l’usuari que ha 

realitzat la migració en el fitxer de log del 

OA. 

 

· Línia 2: En el cas de que l’OA no tingui un arxiu, llicència UPC ni Creative Commons, 

en cas de ser obert, no es segueix amb la migració. 

· Línia 2: En el cas de que l’OA es trobi en l’últim estat del workflow, es desvincularà 

d’aquest i passarà a estar validat i publicat al dipòsit. 

 

 

Cas d’ús: Eliminar 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Realitza les accions necessàries per a que l’usuari esborri del sistema aquell 

material que no consideri necessari i no vulgui passar a la següent fase de validació.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

esborrar un material que pretenia introduir al 

dipòsit. 

 

 2.- El sistema eliminarà de la base de 
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dades totes les dades relacionades amb 

l’OA i les guardarà a la taula d’històrics 

per a que en quedi constància. 

 3.- Els arxius relacionats al OA es 

mouen a la carpeta d’esborrats. 

 4.- S’emmagatzema la data i el nom de 

l’usuari que ha realitzat la acció en el 

fitxer de log del OA. 

 

 

 
11.2.1.2 Casos d’ús del bibliotecari o validador 

 

Cas d’ús: Veure Arxius 

Actors: Bibliotecari/Validador i Sistema 

Resum: Realitzar les accions necessàries per a veure l’arxiu adjunt d’un Objecte 

d’Aprenentatge en procés de validació.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un validador 

vol veure l’arxiu relacionat a un OA pendent 

de validació. 

 

 2.- Es genera una pàgina on es mostra 

el nom i un link a l’arxiu. 
 

 

 

Cas d’ús: Canvi de WorkFlow 

Actors: Bibliotecari/Validador i Sistema 

Resum: En cas de que el bibliotecari o validador detecti que el WorkFlow actual no es 

el més apropiat per a la validació o entrada al dipòsit del Objecte d’Aprenentatge en 

qüestió, podrà reasignar-lo a la col·lecció del sistema que consideri mes adient.  

Curs típic d’esdeveniments : 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un bibliotecari 

vol canviar de workflow un OA pendent de 

validació. 

 

 2.- Es genera una pàgina on es mostren 

totes les col·leccions que existeixen en el 

dipòsit. 

3.- L’actor podrà seleccionar la opció que 

cregui mes convenient per al material.   
 

 

 4.- El sistema eliminarà la relació amb el 

workflow antic i crearà una de nova amb 

el workflow associat a la col·lecció 

escollida, assignant-ne com a estat 

actual de l’OA el segon rol. 

 5.- S’emmagatzema la data, el canvi de 

workflow i l’estat actual, i el nom de 

l’usuari que ha realitzat la acció en el 

fitxer de log del OA. 

 

· Línia 3: La dada introduïda no és vàlida. 

 

 

Cas d’ús: Rebutjar 

Actors: Bibliotecari/Validador i Sistema 

Resum: Realitza les accions necessàries per a que el bibliotecari o validador pugui 

aturar la entrada al dipòsit del material a validar.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un bibliotecari 

vol anular la entrada al dipòsit d’un OA 

pendent de validació. 

 

 2.- Es genera una pàgina on el 

bibliotecari pot entrar un comentari 
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referent al motiu pel que no considera 

que el material sigui apropiat per a 

emmagatzemar-se al dipòsit. 

3.- L’actor podrà escriure els seus 

comentaris.   
 

 

 4.- El sistema enviarà un mail a l’autor 

del material amb el comentari del 

validador. 

 5.- El sistema eliminarà de la base de 

dades totes les dades relacionades amb 

l’OA i les guardarà a la taula d’històrics 

per a que en quedi constància. 

 6.- Els arxius relacionats al OA es 

mouen a la carpeta d’esborrats. 

 7.- S’emmagatzema la data i el nom de 

l’usuari que ha realitzat la acció en el 

fitxer de log del OA. 

 

 

 
11.2.1.3 Casos d’ús de l’Administrador 

 

Gestió de Dublin Core Qualifiers 

 

Cas d’ús: Alta Dublin Core Qualifier 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet introduir al sistema totes les dades necessàries per a la creació d’un 

nou Dublin Core Qualifier (DCQ).  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol donar d’alta un nou Dublin 

Core Qualifier (DCQ). 
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 2.- Es genera una pàgina on es mostren 

totes les dades genèriques necessàries. 

3.- L’actor introdueix les dades demanades.   
 

 

 4.- El sistema mostra una pàgina per 

introduir el nom del DCQ i el missatge 

d’ajuda (si es necessari) en tots els 

idiomes en que es capaç de treballar el 

dipòsit. 

5.- L’actor introdueix les dades demanades.  

 6.- Es crea el nou DCQ emmagatzemant 

les dades recollides als formularis a la 

base de dades. 

 7.- Es mostra una pàgina amb tots els 

WorkFlows existents al sistema. 

8.- L’administrador selecciona un.  

 9.- El sistema genera un llistat dels rols 

del WorkFlow triat.  

10.- L’actor selecciona aquells rols que vol 

que tinguin accés al DCQ creat. 

 

 11.- Es crea la relació entre el DCQ i els 

rols triats. 

 12.- Es retorna al llistat dels WorkFlows 

del sistema. 

13.- L’actor pot escollir un altre WorkFlow i 

tornar a repetir el mateix procés de tria de 

rols o be donar per finalitzat la creació del 

DCQ. 

 

 14.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir.  

· Línia 4: Es comprova que el Dublin Core Qualifier que es vol crear no existeixi en el 

sistema. 
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· Línia 5: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

 

Cas d’ús: Editar Dublin Core Qualifier 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet editar i modificar les dades d’un Dublin Core Qualifier (DCQ).  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol editar les dades d’un 

Dublin Core Qualifier (DCQ). 

 

 2.- Es genera una pàgina on es mostren 

totes les dades genèriques necessàries. 

3.- L’actor pot modificar les dades desitjades.  

 

 

 4.- S’emmagatzemen els canvis 

realitzats en el DCQ. 

 5.- Es mostra una pàgina amb tots els 

WorkFlows existents al sistema. 

6.- L’administrador selecciona un.  

 7.- El sistema genera un llistat dels rols 

del WorkFlow triat i marca aquells per als 

que ja existeix una relació amb el DCQ.  

8.- L’actor selecciona aquells rols que vol 

que tinguin accés al DCQ i/o desmarca 

aquells que ja no vol que en tinguin. 

 

 9.- Es crea la relació entre el DCQ i els 

rols triats i s’esborren les que ja no es 

volen. 

 10.- Es retorna al llistat dels WorkFlows 

del sistema. 

11.- L’actor pot escollir un altre WorkFlow i  
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tornar a repetir el mateix procés de tria de 

rols o be donar per finalitzat la edició del 

DCQ. 

 12.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Cas d’ús: Eliminar Dublin Core Qualifier 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet esborrar del sistema d’un Dublin Core Qualifier (DCQ).  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol eliminar del sistema d’un 

Dublin Core Qualifier (DCQ). 

 

 2.- El sistema elimina de la base de 

dades totes les dades del DCQ i les 

seves relacions amb WorkFlows i Rols. 

 3.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

 
 
Cas d’ús: Idiomes Dublin Core Qualifier 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet editar el nom i el missatge d’ajuda d’un Dublin Core Qualifier (DCQ) 

en tots els idiomes en que treballa el dipòsit.  

Curs típic d’esdeveniments : 
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Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol editar el nom i/o el 

missatge d’ajuda d’un Dublin Core Qualifier 

(DCQ). 

 

 2.- El sistema mostra una pàgina on es 

pot modificar el nom del DCQ i el 

missatge d’ajuda en tots els idiomes en 

que es capaç de treballar el dipòsit. 

3.- L’actor canvia les dades que consideri 

oportunes. 

 

 4.- S’emmagatzemen els canvis 

realitzats. 

 5.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Gestió d’Idiomes 

 

 

Cas d’ús: Alta Idioma 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet donar d’alta un nou idioma al sistema.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol donar d’alta un nou idioma. 

 

 2.- El sistema mostra un pàgina on 

introduir el nom del nou idioma. 

3.- L’administrador introdueix el nom.  
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 4.- El sistema mostra una pàgina amb un 

llistat dels DCQ en l’idioma actual de la 

plataforma i un camp de text al costat 

per a entrar el nom en l’idioma que es 

vol crear. 

5.- L’actor entra les dades.  

 6.- S’emmagatzemen les noves dades. 

 7.- El sistema mostra una pàgina amb un 

llistat dels missatges del dipòsit en 

l’idioma actual de la plataforma i un 

camp de text al costat per a entrar la 

traducció. 

8.- L’administrador introdueix les traduccions 

dels missatges. 

 

 9.- S’emmagatzemen les noves dades. 

 10.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3, 5, 8: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

 

Cas d’ús: Editar Idioma 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet editar les dades d’un idioma del sistema.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol editar les dades d’un 

idioma. 

 

 2.- El sistema mostra un pàgina amb el  

nom de l’idioma. 
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3.- L’administrador modifica el nom.  

 3.- El sistema mostra una pàgina amb un 

llistat dels DCQ en l’idioma actual de la 

plataforma i un camp de text al costat 

que conté la traducció en l’idioma que 

s’està editant. 

4.- L’actor modifica les dades.  

 5.- S’emmagatzemen les noves dades. 

 6.- El sistema mostra una pàgina amb un 

llistat dels missatges del dipòsit en 

l’idioma actual de la plataforma i un 

camp de text al costat per a modificar la 

traducció. 

7.- L’administrador modifica les traduccions 

dels missatges. 

 

 8.- S’emmagatzemen les noves dades. 

 9.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

· Línia 4: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

· Línia 7: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Cas d’ús: Eliminar Idioma 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet esborrar un idioma del sistema.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un  
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administrador vol eliminar del sistema un 

dels idiomes. 

 2.- El sistema elimina de la base de 

dades totes les entrades per a aquest 

idioma. 

 3.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

 

 

Gestió d’Usuaris 

 

 
Cas d’ús: Alta Usuari 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet introduir al sistema totes les dades necessàries per a la creació d’un 

nou Usuari.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol donar d’alta un nou usuari. 

 

 2.- Es genera una pàgina per introduir 

les dades genèriques necessàries. 

3.- L’actor introdueix les dades demanades.   
 

 

 4.- Es crea el nou usuari 

emmagatzemant les dades recollides al 

formulari a la base de dades. 

 5.- Es mostra una pàgina amb tots els 

WorkFlows existents al sistema. 

6.- L’administrador selecciona un.  

 7.- El sistema genera un llistat dels rols 

del WorkFlow triat.  

8.- L’actor selecciona aquells rols que vol  
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assignar a l’usuari creat. 

 9.- Es crea la relació entre l’usuari i els 

rols triats. 

 10.- Es retorna al llistat dels WorkFlows 

del sistema. 

11.- L’actor pot escollir un altre WorkFlow i 

tornar a repetir el mateix procés de tria de 

rols o be donar per finalitzat la creació de 

l’usuari. 

 

 12.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Cas d’ús: Editar Usuari 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet editar les dades d’un Usuari.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol editar les dades d’usuari. 

 

 2.- Es genera una pàgina on es mostren 

les dades genèriques necessàries. 

3.- L’actor modifica les dades que desitgi.   
 

 

 4.- S’emmagatzemen les dades 

modificades al formulari. 

 5.- Es mostra una pàgina amb tots els 

WorkFlows existents al sistema. 

6.- L’administrador selecciona un.  

 7.- El sistema genera un llistat dels rols 

del WorkFlow triat i marca aquells pels 
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que ja existeix una relació entre el rol i 

l’usuari.  

8.- L’actor selecciona aquells rols que vol 

assignar a l’usuari creat o desmarca els que 

ja no vol. 

 

 9.- Es crea la relació entre l’usuari i els 

rols triats i s’eliminen els que ja no es 

volen. 

 10.- Es retorna al llistat dels WorkFlows 

del sistema. 

11.- L’actor pot escollir un altre WorkFlow i 

tornar a repetir el mateix procés de tria de 

rols o be donar per finalitzat la creació de 

l’usuari. 

 

 12.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Cas d’ús: Eliminar Usuari 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet esborrar del sistema un Usuari.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol eliminar del sistema un 

usuari. 

 

 2.- El sistema elimina de la base de 

dades totes les dades de l’usuari. 

 3.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 
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Gestió de Col·leccions i Rols 

 

 

Cas d’ús: Alta Col·lecció 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet crear una nova col·lecció i el seu corresponent WorkFlow.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol crear una nova col·lecció. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina per a 

demanar a l’administrador les dades 

bàsiques necessàries. 

3.- L’actor introdueix les dades demanades i 

escull entre crear un nou workflow o heretar 

un de ja existent. 

 

 4.- En cas de que l’actor esculli crear un 

nou workflow, el sistema mostrarà l’índex 

del menú per al tractament de rols.  

En cas d’escollir heretar un de ja 

existent, es mostrarà un llistat dels 

workflows existents al sistema. 

5.- L’actor escollirà una de les opcions.  

 6.- El sistema realitzarà una copia del 

workflow triat i la relacionarà a la 

col·lecció creada. 

 7.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 
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Cas d’ús: Ordre Rols Col·lecció 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet modificar l’ordre dels rols del workflow d’una col·lecció.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol canviar l’ordre dels rols 

d’un workflow. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

llisten els rols del workflow i s’indica 

l’ordre que ocupen dins d’aquest. 

3.- L’actor pot modificar l’ordre del llistat de 

rols. 

 

 4.- El sistema guardarà els canvis en la 

base de dades. 

 5.- Es retorna al menú d’administració 

del dipòsit. 

 

 

 

Cas d’ús: Alta Rol Col·lecció 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet crear un nou rol per al WorkFlow de la col·lecció seleccionada.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol crear un nou rol per un 

workflow. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina per a 

demanar a l’administrador les dades 

bàsiques necessàries. També es 

mostrarà un llistat de tots els DCQ del 

sistema per a que esculli aquells als que 
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el rol ha de tenir accés. 

3.- L’actor introdueix les dades demanades i 

marca els DCQ desitjats. 

 

 4.- El sistema emmagatzema les dades i 

crea les relacions entre el nou rol i els 

DCQ escollits. 

 5.- Es retorna al menú d’administració 

dels rols. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Cas d’ús: Editar Rol Col·lecció 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet editar un rol del WorkFlow de la col·lecció seleccionada.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol editar les dades d’un rol. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostren les dades bàsiques del rol. 

També es mostrarà un llistat de tots els 

DCQ del sistema i es marcaran aquells 

sobre els que el rol té permisos. 

3.- L’actor pot modificar les dades i marcar o 

desmarcar els DCQ. 

 

 4.- El sistema emmagatzema les dades i 

crea o elimina les relacions entre el nou 

rol i els DCQ escollits. 

 5.- Es retorna al menú d’administració 

dels rols. 
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· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

 

Cas d’ús: Eliminar Rol Col·lecció 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet eliminar un rol del WorkFlow de la col·lecció seleccionada.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol eliminar un rol. 

 

 2.- El sistema esborra totes les relacions 

existents per a aquest rol i reordena els 

rols restants dels workflow al que 

pertany. 

 3.- Es retorna al menú d’administració 

dels rols. 

 

 

Cas d’ús: Assignar usuaris a Rol 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet relacionar usuaris amb el rol seleccionat.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol que un rol tingui uns certs 

usuaris assignats. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on 

llista tots els usuaris del sistema. 

3.- L’actor marca els usuaris que vol que 

tinguin aquest rol. 

 

 4.- El sistema guarda les relacions entre 
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el rol i els usuaris escollits. 

 5.- Es retorna al menú d’administració 

dels rols. 

 

 

 

Cas d’ús: Predefinir Dublin Core Qualifiers 

Actors: Administrador i Sistema 

Resum: Permet la creació de valor predefinits per als Dublin Core Qualifiers dels 

sistema.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

administrador vol crear un valor predefinit per 

a un DCQ. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on 

llista tots els DCQs del sistema. 

3.- L’actor escull el DCQ per al que vol 

introduir el nou valor predefinit. 

 

 4.- El sistema genera una pàgina que 

demanarà el nou valor. 

5.- L’actor introdueix el nou valor.  

 6.- El sistema emmagatzema el valor i el 

relaciona al DCQ. 

 5.- Es retorna al menú d’administració. 

 

· Línia 5: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 
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11.2.2 Model de casos d’us del Gestor de Continguts 

 

Pel cas del Gestor, també es mostrarà en primer lloc els autors del sistema amb la 

seva relació i, tot seguit, els casos d’us on participen. 

 

 
 

Diagrama que mostra els casos d’ús en que participa l’usuari: 
 

 
 

Pel que fa al responsable d’una assignatura tenim el següent diagrama: 
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En el cas del Gestor de Continguts, podem veure com un usuari normal té un 

nombre de tasques molt reduït. El responsable d’una assignatura, en canvi, té més 

tasques assignades degut a que és qui realitza tota la gestió del portal. 

 

 
11.2.2.1 Casos d’ús de l’usuari 

 

 

Cas d’ús: Veure material assignatura. 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Mostrar l’arbre de la assignatura, així com el contingut de la carpeta actual. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari 

accedeix al gestor d’una assignatura. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostra l’arbre de carpetes de 

l’assignatura i els continguts de la 

carpeta inicial. 

3.- L’usuari por navegar per l’arbre de 

carpetes. 

 

 4.- El sistema genera una pàgina on es 

mostra l’arbre de carpetes de 

l’assignatura i els continguts de la 

carpeta actual. 
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Cas d’ús: Accedir a Metadades i Arxius d’un Objecte d’Aprenentatge del Dipòsit de 

Docència. 

Actors: Usuari i Sistema 

Resum: Mostrar les metadades bàsiques, la llicència i l’arxiu de l’Objecte 

d’Aprenentage demanat, sense importar si es tracta d’un objecte ja validat o no al 

dipòsit. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un usuari vol 

accedir a un Objecte d’Aprenentatge. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostren les metadades bàsiques, la 

llicència Creative Commons, en cas de 

tenir-ne i un link al material adjunt. 

 

 
11.2.2.2 Casos d’ús del responsable d’una assignatura 

 

 

Cas d’ús: Nou Objecte d’Aprenentatge. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Entrar un nou Objecte d’Aprenentatge com a material de la assignatura fent 

servir les eines del Dipòsit de Docència. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol crear un nou Objecte 

d’Aprenentatge associat a la assignatura. 

 

 2.- El sistema redirecciona el flux cap al 

Dipòsit de Docència i es crea l’OA 

seguint les eines que aquest dóna. 

 3.- Un cop creat, es retorna al Gestor i 

es genera una pàgina des de la qual 
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l‘actor pot entrar diverses dades 

associades al nou objecte. 

4.- L’actor introdueix les dades.  

 5.- S’emmagatzemen en el sistema i es 

relaciona el nou OA guardat al dipòsit 

amb el gestor de la assignatura. 

 6.- Es mostra l’arbre de carpetes de 

l’assignatura. 

 

· Línia 4: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Cas d’ús: Nova Adreça Web. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Entrar una adreça web com a material de la assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol un link a una plana web i 

associar-ho a la assignatura. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina des de 

la qual l‘actor pot entrar les dades 

bàsiques. 

3.- L’actor introdueix les dades.  

 4.- S’emmagatzemen en el sistema i es 

relaciona el nou contingut amb la 

assignatura. 

 5.- Es mostra l’arbre de carpetes de 

l’assignatura. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 
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Cas d’ús: Importar Material 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Afegir al gestor un material que es troba publicat en un dels dipòsits als que 

es té accés, inclòs el Dipòsit de Docència. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol afegir a la seva assignatura 

un contingut que es troba en un dipòsit de 

material. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina des de 

la qual l‘actor pot entrar paraules clau 

per cercar el document que vol. 

3.- L’actor introdueix les dades.  

 4.- El sistema accedeix a un dipòsit que 

conté les metadades dels material 

existents als diversos dipòsits i fa una 

cerca segons el paràmetres entrats. 

 5.- Es genera una pàgina amb un llistat 

de tots els documents trobats. 

6.- L’actor escull un d’els resultats.  

 7.- S’emmagatzema en el sistema com a 

URL i es relaciona el nou contingut amb 

la assignatura. 

 8.- Es mostra l’arbre de carpetes de 

l’assignatura. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

 

 



Dipòsit de recursos docents de la UPC Memòria PFC
 

 84

Cas d’ús: Nova Carpeta. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Crear una nova carpeta en l’arbre de carpetes de l’assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol crear una nova carpeta en 

una assignatura. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina des de 

la qual l‘actor pot entrar les dades 

bàsiques. 

3.- L’actor introdueix les dades.  

 4.- S’emmagatzemen en el sistema i es 

relaciona el nou apartat amb la 

assignatura. La carpeta estarà 

continguda en la carpeta actual en el 

moment de fer la crida. 

 5.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 

 

· Línia 3: Les dades introduïdes no són vàlides. Tots els camps obligatoris s’han 

d’omplir. 

 

 

Cas d’ús: Ordenar continguts. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Ordenar els continguts d’un apartat de l’assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol modificar l’ordre dels 

continguts d’una carpeta. 
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 2.- El sistema genera una pàgina on es 

llisten en ordre els continguts d’una 

carpeta i s’indica el seu ordre. 

3.- L’actor modifica l’ordre.  

 4.- Es guarden en el sistema els canvis 

realitzats per el responsable. 

 5.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 

 

 

Cas d’ús: Ordenar carpetes. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Ordenar les carpetes d’un apartat de l’assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol modificar l’ordre de les 

carpetes d’un apartat. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

llisten en ordre les carpetes d’un apartat i 

s’indica el seu ordre. 

3.- L’actor modifica l’ordre.  

 4.- Es guarden en el sistema els canvis 

realitzats per el responsable. 

 5.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 
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Cas d’ús: Reanomenar continguts. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Canviar el nom d’un contingut de l’assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol modificar el nom d’un dels 

continguts. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

permet modificar el nom actual. 

3.- L’actor modifica el nom.  

 4.- Es guarden en el sistema els canvis 

realitzats per el responsable. 

 5.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 

 

 

 

 

Cas d’ús: Reanomenar carpetes. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Canviar el nom d’una carpeta de l’assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol modificar el nom d’una de 

les carpetes. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

permet modificar el nom actual. 

3.- L’actor modifica el nom.  

 4.- Es guarden en el sistema els canvis 
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realitzats per el responsable. 

 5.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 

 

 

 

Cas d’ús: Moure continguts d’apartat. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Canviar d’apartat un contingut de l’assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol moure d’apartat un dels 

continguts de l’assignatura. 

 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostra l’arbre actual de carpetes de 

l’assignatura. 

3.- L’actor escull l’apartat al que vol moure el 

material. 

 

 4.- Es guarden en el sistema els canvis 

realitzats per el responsable. 

 5.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 

 

 

Cas d’ús: Moure carpetes d’apartat. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Canviar d’apartat una carpeta de l’assignatura. 

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol moure d’apartat una de les 
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carpetes amb tots els seus continguts. 

 2.- El sistema genera una pàgina on es 

mostra l’arbre actual de carpetes de 

l’assignatura. 

3.- L’actor escull l’apartat al que vol moure la 

carpeta i tot el que conté. 

 

 4.- Es guarden en el sistema els canvis 

realitzats per el responsable. 

 5.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 

 

 

Cas d’ús: Eliminar Contingut. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Permet eliminar un contingut de la assignatura.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol eliminar un dels continguts. 

 

 2.- El sistema esborra totes les relacions 

existents per a aquest material i 

reordena la resta de continguts de la 

carpeta on es trobava. 

 3.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 
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Cas d’ús: Eliminar Carpeta. 

Actors: Responsable i Sistema 

Resum: Permet eliminar una carpeta de la assignatura.  

Curs típic d’esdeveniments : 
 

Accions dels actors Resposta del sistema 

1.- El cas d’ús comença quan un 

responsable vol eliminar una de les carpetes 

i tots els seus continguts. 

 

 2.- El sistema esborra totes les relacions 

existents per a aquesta carpeta i els 

material que conté. També reordena la 

resta de continguts de l’apartat on es 

trobava la carpeta esborrada. 

 3.- Es mostra el nou arbre de carpetes 

de l’assignatura. 
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12. Disseny 

 

Amb l’especificació hem aconseguit  exposar d’una manera formal i metòdica quin 

sistema volem construir i què haurà de fer aquest sistema. La següent etapa dins el 

desenvolupament software és fer el disseny del sistema que ens permetrà no només 

veure que fa el sistema si no també com ho ha de fer. El propòsit és definir un sistema 

amb el suficient detall per permetre la seva implementació partint de l’especificació. 

12.1 Normalització 

 

El primer pas del disseny és el de normalitzar l’esquema conceptual obtingut a 

l’especificació. La raó és que ara, a l’etapa de disseny, treballem amb components 

software i no amb conceptes del domini i actualment la tecnologia orientada a objectes 

té certes limitacions a l’hora d’implementar directament tots els conceptes que hem 

usat a l’especificació. 

 

El procés de normalització consisteix en:  

- Eliminar relacions n-àries i convertir-les totes en binàries: en el 

diagrama del dipòsit que s'ha de normalitzar existeix una relació ternària 

que s’haurà de normalitzar de la següent manera: 

 

 



Dipòsit de recursos docents de la UPC Memòria PFC
 

 91

- Eliminar relacions associatives: en aquest cas tenim diverses classes 

associatives, tant en el diagrama del dipòsit com en el del gestor. Aquest és 

un exemple de com s’ha fet:  

 

 
 
 

 

- Tractar la informació derivada: en el diagrama obtingut de la especificació 

no hi ha cap atribut derivat, pel que aquest pas no serà necessari. 

 

- Controlar les restriccions d'integritat: el model obtingut en l'especificació 

té restriccions textuals. Per a eliminar-les, simplement s'haurien de tenir en 

compte en les operacions del sistema. És a dir, que es deuran fer els 

contractes de les operacions de manera que es controlin totes les 

restriccions, desapareixent aquestes del model conceptual. 
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12. 2 Diagrama de classes normalitzat 

12.2.1 Dipòsit de docència 

 

- Sistema de WorkFlows 

Aquest fragment de la base de dades mostra les taules que intervenen en el 

tractament dels WorkFlows. Com es pot veure de la traducció del model conceptual al 

model relacional, ha sorgit una nova taula (RolsWorkFlow) com a conseqüència de 

traduir una relació ternària. A més, s’ha eliminat la relació associativa Ordre_rols i 

s’han creat les noves relacions entre WorkFlow, Rol i la nova OrdreRol. 

 



Dipòsit de recursos docents de la UPC Memòria PFC
 

 93

- Sistema dels Dublin Core Qualifiers 

Les taules DCQPredeterminat i ValorObjDCQ són el resultat de normalitzar les 

classes associatives del model conceptual. En els dos casos, tots tres atributs es 

tracten com a clau primària degut a que es permet més d’un valor pel mateix parell de 

col·lecció i Dublin Core Qualifier o Objecte d’Aprenentatge i Dublin Core Qualifier. En 

canvi, la taula RolDCQ es necessària per emmagatzemar les relacions existents entre 

els rols del sistema i els qualificadors. 
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- Sistema d’idioma 

En el cas de la normalització de les classes destinades al tractament de 

l’idioma del dipòsit, l’única modificació que ha sorgit de normalitzar el model 

conceptual, és l’aparició de la classe DCQIdioma com a conseqüència de la eliminació 

de la relació associativa nomenar. 
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12.2.2 Gestor de continguts 

 

A l’hora de normalitzar el model conceptual del Gestor de Continguts, l’únic 

canvi ha estat l’eliminació de la classe associativa existent i la creació de la classe 

ContingutsCarpeta. 
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12. 3 Diagrames de seqüència 

 

Els diagrames de seqüència ens permeten modelar com serà el funcionament 

final de les operacions presents al nostre sistema, en altres paraules, ens donen un 

esquema en alt nivell de com s’hauria d’implementar cada operació que, fàcilment, pot 

ser traduït a qualsevol llenguatge de programació que accepti l’orientació a objectes, 

 

Tot i que, s’haurien de fer els diagrama de seqüència de totes les operacions de 

les classes que componen el sistema, això faria aquesta memòria molt extensa i donat 

que la majoria dels diagrames són trivials o molt semblants entre sí només s’adjunten 

aquells que són més rellevants. 
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12.3.1 Dipòsit de docència 

- Nou Objecte d’Aprenentatge 
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 Cal comentar que en cas de que l’arxiu fos un zip i l’usuari volgués 

descomprimir-lo, es crearien tants objectes arxiuoa com arxius contingués el zip, però 

només es relacionaria amb l’Objecte d’Aprenentatge aquell que s’hagués marcat com 

a principal. 

 Cada Objecte d’Aprenentege del sistema té un arxiu log associat on 

s’emmagatzemen tots els canvis que van sofrint els objectes mentre existeixen al 

Dipòsit, ja sigui la data i el responsable de la seva creació, com el motiu de la seva 

eliminació del sistema, passant per tots els canvis de fase. La funció 

apuntar_canvis_log s’encarrega d’escriure en el fitxer log de l’OA les dades 

relacionades amb l’acció que s’ha realitzant sobre l’objecte, en aquest cas, es crearia 

el fitxer log i s’escriuria la data, el responsable i el workflow en el que ha estat donat 

d’alta. 
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- Passar un Objecte d’Aprenentatge a la  següent fase 

 

 

 
 

 

 La funció busca_workflow retorna l’identificador del workflow que té associada 

la Col·lecció a la qual pertany l’Objecte d’Aprenentatge. 

 

 El sistema permet l’existència de metadades que es carreguin automàticament. 

Aquestes són dades que podem aconseguir de manera senzilla com l’extensió de 

l’arxiu adjunt o la data de creació de l’Objecte d’Aprenentatge. Cal dir, que no per a 

tots els canvis de fase existeixen metadades automàtiques. 
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- Eliminar Objecte d’Aprenentatge 

 

 
 

- Eliminar Arxius 
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- Eliminar Valors DCQs 

 

 
 

 Com ja s’ha dit abans, per a mantenir un històric del material que ha passat pel 

Dipòsit, els objectes que s’esborren, en realitat es canvien a les taules d’esborrats, 

això és el que estan representat els diagrames anteriors. 

 

- Canviar Objecte d’Aprenentatge de WorkFlow 
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12.3.2 Gestor de continguts 

 

 A continuació es mostren els diagrames de seqüència més representatius del 

Gestor de Continguts. 

 

- Ordenar carpetes 
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- Moure carpeta d’apartat 

 

 
 

 On canviar_pare modifica el valor de l’atribut que identifica la carpeta pare i li 

assigna el nou identificador. I reordenar_antic_pare reordena els continguts de la 

carpeta de la qual he mogut la seleccionada. Aquesta funció es molt similar a 

ordenar_carpetes. 

 

- Eliminar carpeta 
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13. Posta en marxa 

13.1 Entrada de continguts al dipòsit 

 

L’alimentació de continguts al Dipòsit de Docència es farà a partir de dues vies 

principals:  

 

- L’autoarxiu de materials per part dels autors 

 

Donat que el dipòsit estarà molt lligat al campus digital Atenea, es dóna per 

suposat que l’autor necessita donar accés immediat als seus alumnes; per tant, i a 

diferència del dipòsit d’e-prints, la publicació del material del dipòsit és immediata 

després que l’autor l’hagi donat d’alta (o el revisor l’hagi acceptat en el cas que aquest 

rol estigui definit per al circuit d’aquella classe). El coordinador haurà de revisar i 

completar les metadades a posteriori i serà l’editor qui donarà l’acceptació definitiva 

del material al dipòsit. 

 

- La migració de continguts des de Bibliotècnica 

 

Es migraran el continguts de Bibliotècnica (Bústia del Professor i base de dades 

exàmens), que permetrà incorporar al dipòsit uns 11.000 exàmens i uns 3.000 

materials del professor.  

 

Amb l’experiència acumulada del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC 

en la gestió dels dos productes anteriors (materials de la Bústia i exàmens), es pot 

veure que ja actualment els circuits de treball i les característiques dels dos tipus de 

materials són molt diferents. En conseqüència, es proposen circuits de treball diferents 

per a aquests materials.  
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13.1.1 Autoarxiu de materials docents (exceptuant els Exàmens) 

 

L’autor haurà d’entrar les metadades bàsiques del material que vol incorporar al 

dipòsit i assignar-li una llicència Creative Commons, si vol que el material no sigui 

restringit a usuaris UPC. 

 

El coordinador haurà de revisar aquestes metadades i completar-les. Les 

metadades que cal assignar a un document són de tipus descriptiu (autor, any, tipus 

de material, etc.) i també analític. Cada document s’haurà d’indexar en base a tres 

criteris diferents: 

 

• Indexació a partir de l’arbre temàtic de Bibliotècnica per Matèries 

• Indexació amb matèries del CCUC 

• Indexació en anglès a partir de les matèries de la LCSH 

 

Aquesta triple indexació, comuna als altres dipòsits oberts de la UPC, permetrà 

buscar i localitzar materials sota uns mateixos criteris al portal UPC Commons. 

 

 

13.1.2 Migració de continguts de la Bústia del professor al Dipòsit 

 

Respecte als materials dipositats a la Bústia, actualment no restringits a usuaris 

UPC, es pot dir que n’hi ha de moltes categories diferents (PDF, presentacions en PP, 

materials multimèdia, pràctiques, etc.).  

 

La Bústia del professor deixarà d’estar operativa quan entri en funcionament el 

dipòsit. Per tant, els materials de la Bústia es migraran i publicaran automàticament al 

dipòsit, etiquetats amb les metadades que actualment ja tenen. Posteriorment, el 

coordinador haurà de revisar i completar aquestes metadades i l’editor haurà de fer-ne 

l’acceptació.  
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13.1.3 Migració / alimentació d’exàmens 

 

Els exàmens dipositats a Bibliotècnica (uns 11.000 documents) han estat entrats 

majoritàriament des de les biblioteques, que s’han ocupat de recollir-los, digitalitzar-los 

i publicar-los a la base de dades, amb un accés restringit a usuaris UPC. En principi, 

no està previst que el procés de recollida d’exàmens canviï i que per tant, pugui ser el 

mateix personal de la biblioteca que ja està duent a terme aquesta tasca qui pugui 

assumir tant el rol d’autor com el de coordinador/editor. 

 

Tenint en compte el gran volum d’exàmens que hi ha actualment a Bibliotècnica i 

que les metadades que es tenen i que es podran aconseguir en un futur són mínimes, 

s’ha dissenyat un conjunt de metadades més simplificat per a aquest tipus de 

materials, tant per a la migració com per a l’alimentació futura. 

 

 

- Migració d’exàmens  

 

Els exàmens que actualment hi ha a Bibliotècnica tenen poques metadades 

(assignatura, titulació, centre, data i petita descripció). Donat el gran volum d’exàmens 

existents, es proposa un conjunt de metadades i un circuit de treball més simplificat 

que el que caldrà seguir per a la resta de materials.  

 

Per a la migració dels 11.000 exàmens, i per evitar disminuir les possibilitats de 

cerca i recuperació del dipòsit, es proposa: 

 

1. Indexar prèviament les assignatures segons els tres criteris (Bibliotècnica per 

matèries, CCUC i Library of Congress). Caldrà tenir en compte que els 

exàmens tindran una indexació molt més genèrica que la resta de materials 

però que permetrà recuperar per matèries.  

2. Migrar i publicar els exàmens actuals amb les metadades existents. De forma 

predeterminada, se’ls hi assignaran les matèries de l’assignatura corresponent. 

 

L’accés als exàmens seguirà essent restringit a membres de la UPC i no se’ls hi 

assignarà cap llicència Creative Commons. 
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- Alimentació d’exàmens 

 

En principi, l’alimentació dels exàmens es seguirà fent des de la mateixa biblioteca. 

Per tant, es proposa que sigui una mateixa persona que assumeixi els diferents rols: 

autor, coordinador i editor. Aquesta persona haurà de: 

 

1. Entrar l’examen al dipòsit (no s’atorgaran llicències Creative Commons) 

2. Assignar-li les metadades descriptives mínimes  

3. De manera predeterminada, se li assignaran les matèries de l’assignatura 

corresponent.  

 

13.2 Planificació 

 
Per a la posada en marxa del dipòsit, caldrà dur a terme una sèrie d’actuacions i 

prendre una sèrie de decisions:  

 

• En relació a les assignatures,  

 

o la URD està pendent de rebre la llista oficial de noms i codis de les 

assignatures que consten al programa PRISMA que s’utilitzaran al gestor.  

 

o Una vegada es disposi de la llista d’assignatures, s’hauran d’indexar amb els 

tres criteris d’indexació abans citats abans de procedir a fer la migració 

d’exàmens. 

 

 

• En relació als materials docents (exceptuant exàmens), cada biblioteca ha de 

començar a reflexionar sobre: 

 

o Quins circuits diferents necessitarà en funció de les diferents classes de 

materials que s’emmagatzemaran al dipòsit. Inicialment, s’ha previst un circuit 

genèric per a tot tipus de materials que es podrà adaptar a cada classe que 

ho necessiti. 

 

o Quins rols vol establir per a cada circuit: un coordinador i un editor o una sola 

persona que assumeixi els dos rols.  
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o Qui/quines persones han d’assumir el rol de coordinador i/o editor per a 

cadascun dels circuits que hagi definit.  

 

Tenint en compte que el coordinador haurà de: 

• Revisar les metadades posada per l’autor i afegir-ne d’altres 

• Indexar els documents en base als tres criteris d’indexació abans citats 

 

 

• En relació als exàmens, habitualment entrats des de la biblioteca, cada biblioteca 

haurà de decidir:  

 

o Si necessitarà un o més circuits per als exàmens que ha d’introduir. En 

principi, s’ha previst un circuit genèric per a tots els exàmens. 

 

o Dels tres rols possibles (autor, coordinador, editor) quins rols vol establir per 

al circuit d’exàmens (per exemple, un autor, un coordinador i un editor, un 

autor/coordinador i un editor o una sola persona que assumeixi els tres rols) 

 

o Qui/nes persones han d’assumir els diferents rols definits, tenint en compte 

que:  

 

• Les metadades a assignar als exàmens seran les mínimes 

• La indexació ja vindrà predeterminada per l’assignatura (no s’haurà 

pensar les matèries per a cada examen) 

• Una mateixa persona pot assumir els tres rols i que diferents persones 

de la biblioteca poden tenir aquest rol. 
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14. Interfície gràfica 

 
Tot i que no és un objectiu del projecte la interfície gràfica del sistema, 

s’inclou perquè no es pot parlar del projecte sense aquesta. 

 

El model de la interfície s’ha determinat a partir dels requeriments del grup 

de treball i s’ha desenvolupat en la Factoria de la Biblioteca Rector Gabriel Ferratè. 

 

Es van presentar una sèrie de models gràfics, dels quals el que es mostra a 

continuació va ser el triat per la seva senzillesa i contrast de colors respecte la resta de  

plataformes DSpace.E-prints i Bibliotècnica. Un dels objectius principals del disseny és 

que sigui amigable per el client, és a dir, que l’usuari final se senti còmode utilitzant el 

programa, tant en les seves funcionalitat com en l’entorn visual. 

 

Per això s’han establert una sèrie de “estàndards” – de senzillesa i regularitat - 

que totes les pantalles hauran de seguir. 

 

S’hauran de mantenir sempre els mateixos marges a les pantalles, així si es fa 

un canvi de pantalla semblarà que l’únic que canvia són les dades, no tota la pàgina, 

apart amb aquest sistema es pot aprofitar la memòria cau del navegador. 

 
Els següents diagrames mostren el disseny bàsic que seguiran totes les 

pantalles del dipòsit i el gestor.  
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- Dipòsit de Docència 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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- Gestor de Continguts 

 

 
 

 

Com es pot veure, les dues plataformes segueixen el mateix estil. Ambdues 

consten de (1) la capçalera a la part superior de la pantalla, (2) el menú d’usuari al 

marge esquerre, que variarà segons el tipus d’usuari i, en el cas del gestor, de la 

plataforma des de la qual hem accedit. Com a part important d’aquest bloc cal 

esmentar, el selector d’idioma que permet canviar l’idioma de la plataforma en 

qualsevol moment. I, (3) la zona central, on es mostrarà la funcionalitat demanada per 

l’usuari. 

 

 

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3
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14.1. Dipòsit de Docència 

 

14.1.1 Llista d’Objectes d’Aprenentatge 

 

 
 Aquí es mostra un exemple de llistat d’Objectes d’Aprenentatge. Aquests estan 

ordenats segons la seva col·lecció i l’estat en que es troben en el cas de tractar-se  de 

material en procés de validació. Si el que es pretén llistar són els material que un 

usuari ja té validats i publicats al Dipòsit, la vista es simplifica mostrant només els 

noms d’aquests, ja que, en aquest cas, els Objectes d’Aprenentatge ja no es troben 

associats a cap Col·lecció. 
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14.1.2 Entrada i modificació de les metadades d’un Objecte d’Aprenentatge 

 

 

 

 Aquest és l’esquema bàsic que seguiran totes les vistes amb funcionalitats 

d’introduir o modificar les metadades d’un Objecte d’Aprenentatge. El conjunt de 

matedades a mostrar variarà segons si estem introduint un nou material o bé s’està 

validant un contingut, en aquest cas, també dependrà del rol que l’usuari tingui 

associat. És a dir, dinàmicament es crearà una pàgina semblant a aquest depenent del 

rol i dels Dublin Core Qualificats que hi ha d’aparèixer, ja que no s’introdueixen tots de 

la mateixa manera. 
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14.1.3 Mostrar metadades d’un Objecte d’Aprenentatge 

 

 
 

 
 Aquesta és la pantalla que veurà un usuari que vulgui accedir a les dades i al 

material d’un dels Objectes d’Aprenentatge del Dipòsit. La informació està dividida en 

tres blocs, les metadades, el link al material i la llicència Creative Commons, en cas de 

tenir-ne. Com a observació cal dir que un usuari que vulgui accedir a un material del 

Dipòsit des del Gestor de Continguts serà redireccionat a una pàgina com aquesta. 
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14.1.4 Administració del dipòsit 

 

 
 

 

 Aquesta interfície permetrà la creació, modificació i baixa dels objectes del 

sistema. Les funcionalitats que es poden realitzar per a cada un d’aquests son bastant 

semblants, per aquest motiu, tots tindran unes vistes similars a la mostrada. 
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14.2. Gestor de Continguts 

 

14.2.1 Gestor d’una assignatura 

 

 
 

 Aquesta és la pàgina principal d’una assignatura del gestor. Les dades 

mostrades al bloc central, es troba distribuïda en tres apartats bàsics.  

 

- La part superior conté la informació bàsica de l’assignatura. 

- En la zona central es dibuixa l’arbre de carpetes i continguts, així com el 

material que conté la carpeta oberta en aquest moment. Des de l’arbre es 

pot navegar per els diferents apartats i, seleccionant un dels materials, 

s’accedeix a ell. 

- La part inferior conté un link als Exàmens i la Bibliografia Recomanada 

relacionats a la assignatura en qüestió. 
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14.2.2 Manteniment d’una assignatura 

 

 
 

 El responsable d’una assignatura tindrà accés a una sèrie de funcionalitats de 

manteniment. Per aquest motiu, desprès de la validació, tindrà accés a una vista com 

la figura. Aquesta serà exactament igual que la pàgina principal d’una assignatura, 

excepte per les icones que li permetran accedir a les eines de manteniment. 
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15. Planificació i Estudi Econòmic 

 

En aquest capítol es mostrarà el cost real que ha tingut el projecte i s’exposarà 

l’anàlisi temporal del mateix. Pel que fa al cost, tindrem en compte tant la 

infraestructura hardware com i les hores de programació i disseny. L’anàlisi temporal 

serà un estudi del temps que finalment s’ha dedicat a cadascuna de les etapes de 

desenvolupament al llarg del projecte.  

 

15.1 Planificació temporal 

 

Etapes del projecte 

 

Per fer la planificació del projecte s’han definit 6 fases: 

 

Fase 1: Estudi de la proposta 
 

Aquesta etapa consisteix a conèixer de forma detallada les necessitats per les 

quals ha sorgit aquest projecte, la seva viabilitat i les tecnologies més apropiades per 

al seu desenvolupament. 

 

 

Fase 2: Disseny gràfic 
 

Tot i que no és feina especifica d’aquest projecte el disseny de la interfície 

gràfica, si que és important el fet que aquesta tasca estigui acabada per poder 

començar les diferents fases que hem de dur a terme en el marc d’aquest projecte. 

 

 

Fase 3. Desenvolupament del Dipòsit de Docència 
 
Aquesta fase consta de les següents etapes: 

 

Anàlisi de requeriments 

En aquesta etapa, s’estudien, del conjunt global de necessitats sorgits de 

l’estudi de la proposta, aquelles que pertanyen al Dipòsit. Això requereix doncs, un 
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conjunt de reunions amb els responsables que prèviament hauran recollit del personal 

suggeriments i propostes per incloure com a funcionalitats. 

 

Especificació 

Amb les funcionalitats provinents de l’anàlisi de requeriments caldrà especificar 

el model conceptual i els casos d’ús necessaris. 

 

Disseny 

En aquesta etapa cal definir els diagrames de seqüència per cada una de les 

tasques que s’han definit en l’especificació del sistema. 

 

Implementació 

Un cop s’ha realitzat el disseny de les funcionalitats del sistema, només cal 

implementar el sistema en el llenguatge escollit i adaptar-ho a la interfície gràfica 

seguint les decisions presses en les etapes anteriors. 

 

Proves 

Per cada un dels components del nostre sistema caldrà fer proves per 

assegurar-nos que el sistema fa el que volem. 

 

 

Fase 4: Desenvolupament del Gestor d’Aprenentatge 
 

Aquesta fase consta de les mateixes etapes que la anterior, l’única diferencia 

es que, ara, es tracta del desenvolupament del Gestor. 

 

 

Fase 5: Integració i proves globals 
 

En aquesta etapa es provarà el sistema en conjunt, així com la comunicació 

entre les dues plataformes. 

 

 

Fase 6: Documentació 
 

Aquesta última fase, es destinarà a l’elaboració de la memòria, deixant 

constància de tot el treball realitzat en les etapes anteriors. 
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Graella de tasques 

 

En aquest punt cal destacar un parell de detalls que han fet que aquesta 

planificació tingui tant de temps dedicat a certes tasques. Això es degut a que, durant 

gran part del desenvolupament s’ha hagut de canviar parts del disseny del sistema 

perquè aquest no reflectia amb exactitud els desitjos dels usuaris o per introduir 

millores i noves funcionalitats al sistema que no estaven previstes inicialment. El que 

ha permès proporcionar una solució més propera a les necessitats dels usuaris finals. 
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Diagrama de Gantt de la planificació del projecte 
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15.2 Estudi Econòmic 

 

L'anàlisi econòmic del projecte engloba el cost derivat del personal necessari per al 

seu desenvolupament. Es farà menció també del hardware sobre el que es fa corre 

l’aplicació actualment, però cal recordar que aquest projecte esta preparat per 

funcionar sobre qualsevol plataforma gràcies a la seva portabilitat. 

 

El cost que suposa el projecte en hores de feina dedicades, en funció de les 

diferents tasques, és: 

 

 

En quant als costos del hardware, actualment, tant el Dipòsit de Docència com 

el Gestor de Continguts, es troben en el servidor E-prints que està a UPCNet. El servei 

de Hosting li costa al Servei de Biblioteques 6.000€ l’any. També cal tenir en compte la 

validació LDAP que proporciona UPCNet de manera gratuïta. Tant els servidors com el 

servei de Hosting no són d’us exclusiu d’aquest projecte, tot i això, es bo tenir-los en 

compte per tenir una visió global de tot el cost hardware necessari per muntar la 

plataforma. 

 

Hardware Preu 

Servidor E-prints 12.000,00 € 

Hosting (preu per any) 6.000,00 € 

Servidor LDAP 0,00 € 

Total        18.000,00 € 

Tasca Rol Preu/Hora Hores totals Total 

Disseny gràfic Dissenyador gràfic     30,00 € 102 3.060,00 € 

Anàlisi de requeriments Analista     50,00 € 168 8.400,00 € 

Especificació Analista     50,00 € 54 2.700,00 € 

Disseny Analista     50,00 € 48 2.400,00 € 

Programació Programador     40,00 € 288 11.520,00 € 

Proves Programador     40,00 € 60 2.400,00 €

Documentació Programador     40,00 € 96 3.840,00 €

Direcció del projecte Director 70.00€ 30 2.100,00 €

  Total 822 36.420,00 € 
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 Així doncs, el cost total del desenvolupament del projecte es el següent: 

 

Cost en hores de feina        36.420,00 € 

Maquinari 18.000,00 € 

TOTAL        54.420,00 € 
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16. Conclusions i Línies de futur 

 

Després d’arribar a la fi del desenvolupament del projecte, toca fer una revisió 

general del que ha suposat. En aquest apartat mirarem si els objectius marcats al 

principi del projecte s’han assolit. 

 

Pel que fa a la flexibilitat que volíem per a l’aplicació, cal remarcat que el 

maquinari, la tecnologia, l’usabilitat i creixement ens l’han sens dubte proporcionada. 

El fet d’haver triat una arquitectura client/servidor via web, aporta diversos avantatges, 

entre ells la independència del hardware i software utilitzat, donat que l’usuari en 

aquest cas només necessita un navegador per a usar l’aplicació. Aquest tipus 

d’arquitectura, combinada amb l’ús de PHP com a llenguatge de programació, dota al 

programa d’independència també a la part del servidor, ja que al tractar-se d’un 

llenguatge multi-plataforma, no es veu lligat a cap tipus de maquinari o programari. Per 

altra banda, també ofereix una forma fàcil i senzilla d’inteoperar amb MySQL, que ha 

estat el gestor de bases de dades escollit per al desenvolupament de la plataforma.  

 

En quant a la usabilitat cal dir que durant totes les fases del desenvolupament s’ha 

tingut molt en compte els diferents tipus d’usuaris que fan servir l’aplicació i la tipologia 

dels centres o biblioteques que l’usaran. En tot moment s’ha tingut especial cura que 

aquests puguin usar l’aplicació sense complicacions. 

 

La flexibilitat de creixement s’ha aconseguit a través d’un disseny modular Orientat 

a Objectes, que facilita enormement la incorporació de noves funcionalitat estructurals, 

ja que no s’ha de refer la feina prèvia. Amb aquest tipus de tecnologia el projecte pot 

evolucionar d’una manera ràpida i dinàmica. 

 

 

Pel que fa al futur de la plataforma, cal dir que actualment el sistema està en fase 

de testeig i només en tenen accés els membres del grup de treball que han intervingut 

en el seu desenvolupament. Aquest petit grup d’usuaris està testejant el sistema, 

decidint-ne la organització de les funcionalitats i la necessitat de noves. 

 

Tot i així, la versió que està en funcionament compleix els objectius i funcionalitats 

que s’havien proposat en un principi, però això no vol dir que l’aplicació pugui donar-se 

per finalitzada. Tot i això, aquest projecte és un bon inici per fomentar el servei de 
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publicació de recursos docents de la UPC i s’espera que poc a poc els usuaris el vagin 

coneixent i el seu ús es faci extensiu a tota la comunitat convertint-se en una eina útil 

tant per professors com per estudiants. 

 

- Millores del Dipòsit de Docència 

 

Una possible millora és permetre que, durant el procés de validació d’un Objecte 

d’Aprenentatge, en cas de que un dels validadors detecti algun tipus d’error o 

incongruència amb les metadades inserides o el material adjunt que un validador 

anterior ha passat per alt, tingues la opció de retornar l’objecte a aquest estat per a 

que es tornes a revisar correctament. Actualment, un validador només té la opció de 

rebutjar el material en cas de trobar-se en aquesta situació, així que es considera que 

aquesta nova funcionalitat seria útil i estalviaria temps a l’autor del material ja que 

nomes s’haurien de revisar les dades, no entrar-ho tot de nou al sistema com es fa en 

aquests moments. 

 

Una altra funcionalitat que sería util per als usuaris del Diposit, sería la possibilitat 

d’exportat les metadades d’un Objecte d’Aprenentatge fent servir l’estandard METS 

per a la exportació en format XML i el SCORM per empaquetar les metadades en un 

fitxer comprimit ZIP. 

 

En la part d’administració, una possible millora que s‘està estudiant és mostrar tota 

la informació de “vida” dels objectes del sistema. Recordem que cada Objecte 

d’Aprenentatge del Dipòsit té associat una arxiu log on es van anotant tots els estats, 

les dates, els responsables... per les que passa durant la seva existència. Així, la 

millora que es proposa és permetre als administradors del sistema accedir i consultar 

aquesta informació de manera senzilla i ràpida des de l’aplicació d’administració. 

 

 

- Millores del Gestor de Continguts 

 

 En el cas del Gestor, s’ha pensat en mantenir un històric dels continguts que, 

alguna vegada, han format part del material docent d’una assignatura. D’aquesta 

manera, des del gestor d’una assignatura no només es podrà accedir al material actiu, 

sino que també es donarà la opció d’accedir a tots aquells que alguna vegada han 

estat refrenciats per aquella assignatura. 
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17. Exemples d’altres dipòsits de material docent 

 

• MIT OpenCourseWare  http://ocw.mit.edu/index.html 

• Careo (Campus Alberta Repository of Educational Objects) 

http://www.careo.org/ 

• Merlot (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching)  

http://www.merlot.org/Home.po 

• Dlnet (Digital Library Network for Engineering and Technology) 

http://www.dlnet.vt.edu/ 

• Smete Digital Library http://www.smete.org/smete/ 

• E3an (Electric and electronic Engineering Assesment Network 

http://www.e3an.ac.uk/ 

• Moodle http://moodle.org/ 
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