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1 Introducció 
 

1.1 Les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 

La UPC té una àmplia xarxa de biblioteques que ofereixen espais i equipaments per a 
l’estudi, tant individual com en grup (2.996 llocs de lectura). Entre altres serveis posa a 
disposició de l’usuari: 

• quasi 500 PC amb accés a Internet. 

• col·leccions per a consulta en sala i préstec (llibres, DVD, etc.) o accessibles des de  
la biblioteca digital de la UPC (http://bibliotecnica.upc.edu): llibres, diccionaris i 
enciclopèdies, revistes, bases de dades, premsa diària i altres materials, etc. 

• serveis bibliotecaris: préstec, obtenció de documents, formació d’usuaris, etc. 

 

En la següent il·lustració es mostra el mapa bibliotecari de la UPC, en el que es pot 
veure que està constituït per 13 biblioteques, distribuïdes per tots els campus, i pels Serveis 
Generals de Biblioteques: 

 

EPSEB

ETSAV

EUETIB

FNB
EPSEVG

SGB

BRGF

FME

ETSEIB

ETSABBCT

BCBL

4 Biblioteques de 
Campus

7 Biblioteques de 
centre

Direcciió i Servei 
General 

2 Biblioteques de 
centres adscrits

A tots els campus:
Biblioteques de 
departaments, 

d’institus i altres 
sales especials

BARCELONA 

SANT CUGAT DEL VALLÈS

MANRESA

IGUALADA

TERRASSA

VILANOVA I LA GELTRÚ
CASTELLDEFELS

BCUM

IGUALADA

BIBLIOTEQUES 
DE LA UPC
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Des dels anys 90, les biblioteques de la UPC es regeixen per diferents plans 

estratègics: Leibniz (1991-1993), Escher (1995-1999), Paideia (2000-2005) i Aprèn (2007-
2010). Aquests plans han fet possible la millora i innovació dels serveis prestats als usuaris i 
l’assoliment de fites de qualitat reconegudes, com són, per exemple: 

• La professionalització del servei. 

• La unificació de serveis, processos i reglaments (tots els serveis a tots els usuaris 
des de totes les biblioteques). 

• La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i 
l’automatització dels processos. 

• La millora dels espais i construcció de noves biblioteques. 

• la posada en marxa d’espais específics per a la formació i l’aprenentatge i de suport 
a la elaboració de material docent (Factories). 

• Processos de qualitat i avaluació acreditada: avaluació i certificació dels serveis 
bibliotecaris, de l’Agència per a la qualitat del sistema universitari (AQU) de 
Catalunya (2000-2006);  obtenció (2003) i renovació (2005) del “Certificado de 
calidad de los servicios de biblioteca de las universidades” de la “Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación” (ANECA). 

• recull de dades estadístiques i càlcul d’indicadors quantitatius i qualitatius que 
faciliten els processos d’avaluació i millora, el seguiment dels serveis i la innovació, 
etc, (veure annexades les dades estadístiques de l’any 2005 del Servei de 
Biblioteques i Documentació - SBD - de la UPC). 

 

Pel que fa als recursos i serveis que les biblioteques ofereixen als usuaris es poden 
destacar els següents: 

• Plataformes digitals d’accés a informació i serveis: 

- Bibliotècnica: biblioteca digital de la UPC: http://bibliotecnica.upc.edu. 

- Dipòsits institucionals (revistes, e-prints, PFC/TFC i tesines, tesis, vídeos, etc.) 
accessibles des de UPC Commons, que és el portal d'accés al coneixement obert  
de la UPC: https://upcommons.upc.edu/. 

- Laboratori virtual d’idiomes: https://bibliotecnica.upc.edu/lvi. 

- Altres. 

 

• Espais i instal·lacions: 

- Horaris estandarditzats de 9 a 21 h. 

- Caps de setmana i festius en període d’exàmens (BRGF, BCT, ETSAB, ETSEIB, 
BCUM i EUETIB). 

- Llocs d’estudi i treball individual i en grup. 

- Àrees d’autoaprenentatge, de formació, presentacions i reunions. 

- Les Factories de recursos docents. 

- PC de consulta, de treball i portàtils. 

- Connexió a la xarxa amb i sense cables. 
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• Col·leccions bibliogràfiques: 

- Obres de referència. 

- Llibres bàsics i especialitzats. 

- Revistes. 

- Bases de dades bibliogràfiques. 

- Mapes i plànols. 

- Normes i legislació. 

- Apunts i enunciats d’exàmens. 

- Tesis i PFC/TFC i tesines. 

- Col·leccions humanístiques i especials. 

- Altres. 

 

• Serveis bibliotecaris : 

- Servei de préstec. 

- Servei de referència. 

- Servei d’obtenció de documents. 

- Sessions d’acollida als estudiants de nou ingrés. 

- Accions formatives sobre habilitats informacionals (3 crèdits). 

- Sessions a mida a docents sobre l’ús i gestió de revistes, bases de dades i 
gestors de referència. 

- Bibliotecaris formadors a les diverses assignatures. 

- Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI). 
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1.2 Entorn 
 

Un aspecte important de l’entorn que cal precisar és que les biblioteques de la UPC a 
l’igual que altres biblioteques universitàries, les universitats, l’administració en general i les 
empreses,  estan experimentant una sèrie de canvis induïts per diversos factors. En podem 
citar per exemple, l’avanç tecnològic, el procés de globalització, el nou model 
d’aprenentatge, l’evolució de les biblioteques a Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) o la integració a l’espai europeu del coneixement (EEES i ERA). La 
incertesa sobre el futur creix. Cal estructurar organitzacions més “competitives”, en les que 
la qualitat sigui un dels eixos motors. 

 

 

1.3 Raó i oportunitat 
 

Una de les eines de les que disposen les organitzacions per a definir i mesurar la 
quantitat i la qualitat dels serveis oferts, és la informació que esdevé de la gestió d’aquests. 
Així, es defineixen i gestionen indicadors, quantitatius i qualitatius, per a: 

 

• Valorar la qualitat dels serveis que ofereixen. 

• Mesurar l’ús dels recursos. 

• Millorar aplicant tècniques de comparació amb altres organitzacions, en particular les 
punteres (benchmarking). 

• Convertir-los en informació útil/coneixement per a donar suport a la presa de 
decisions, per exemple amb tècniques d’anàlisi de mineria de dades. 

• Conèixer les necessitats dels clients/usuaris. 

• Altres. 

 

A l’SBD fa mots anys que es recullen una sèrie de dades estadístiques i indicadors, 
tant per a ús intern (memòria anual, processos d’avaluació interna i qualitat, etc.) com extern 
(Rebiun, CBUC), que ajuden a respondre preguntes similars a: 

 

• Quants usuaris han visitat cada una de les Biblioteques de la UPC? 

• Quin mes fou el màxim de visites anual els últims 5 anys? 

• Quantes revistes electròniques es contracten? 

• Quins llibres són els més sol·licitats? 

• Quines col·leccions digitals són les més visitades? 

• Val la pena renovar la subscripció a una revista? 

• Quina és l’acceptació de les sessions de formació? 

• Quin és el grau de satisfacció dels professors i estudiants envers els serveis? 
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Actualment la gestió i l’accés a les dades i els indicadors de l’SBD esdevé una tasca 
molt complexa, degut principalment a la manca d’eines que faciliten la introducció (o 
captura) d’aquestes dades, el seu emmagatzematge i la posterior consulta.  

 

És per aquesta raó que des de la direcció del Servei es planteja encarregar la definició 
i implementació d’un sistema que integri les eines definides i que s’anomenarà “Magatzem 
de dades de l’SBD”. 

 
 

1.4 Descripció del projecte 
 

El projecte que es presenta consisteix en la definició i implementació del magatzem de 
dades de l’SBD de la UPC, que esdevindrà un sistema Datawarehouse (DW)  i tindrà el 
següent esquema genèric de funcionament: 

 

Funcionament del Magatzem de Dades (Datawarehouse) de l’SBD

Extracció i 
integració de 

dades

Informació

Magatzem de 
dades de 

l’SBDDades estadístiques

U

Definició 
d’indicadors

Consultes
Gràfics

Informes
Mineria de dades

 
 

De forma genèrica, un DW és un sistema on s’apleguen, d’una forma organitzada, les 
dades estadístiques rellevants de les organitzacions. L’accés al DW permetrà extreure, 
manipular i interrogar les dades de una forma àgil i senzilla, i així obtenir la informació 
necessària en forma d’informes, gràfics, estadístiques, etc. 

 

L’anàlisi de les dades extretes del DW, serà una bona eina per a recolzar la presa de 
decisions. Per exemple, ajudarà a identificar oportunitats, a descobrir els efectes de les 
innovacions portades a terme o aquells serveis que no s’utilitzen, però també serà una eina 
per a facilitar la definició de nous reptes de qualitat a les biblioteques de la UPC. 

 

A més del disseny i implementació del magatzem de dades de l’SBD, aquest projecte 
inclou: 

• El suport per a la correcta definició  dins el sistema de les dades estadístiques i els 
indicadors que les biblioteques de la UPC consideren adients. 

• La implementació d’aplicacions complementàries i el disseny de procediments per a 
possibilitar la càrrega dels valors de les dades i el càlcul del dels indicadors. 
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• El disseny de formularis per a facilitar la gestió del servei “Formació d’usuaris” així 
com  la càrrega dins el magatzem de valors de les dades que l’SBD consideri adients 
per al seguiment del servei. 

 

 

1.5 Objectius del projecte 
 

Els objectius principals són els següents:  

 

• Elaborar un sistema de emmagatzematge de les dades estadístiques i dels 
indicadors de l’SBD de la UPC, que faciliti l’accés i preservi aquella informació que 
les biblioteques de la UPC considerin rellevant. 

 

• Integrar, organitzar, gestionar i preservar totes les dades emmagatzemades de 
manera que faciliti la consulta de les dades als usuaris. 

 

• Assegurar l’accés i manteniment de les diferents dades, així com la introducció i/o 
actualització d’aquestes. 

 

• Oferir una eina de diagnòstic de les dades del magatzem per facilitar la presa de 
decisions sobre serveis en actiu i/o futurs, garantint un millor control sobre la 
informació del funcionament dels serveis. 
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2 Anàlisi de requeriments 
 

En aquest apartat s’especificaran els requeriments necessaris del sistema que es 
divideixen bàsicament en funcionals i no funcionals. 

  

Els requeriments funcionals descriuen el comportament desitjat del programari. Cada 
un d’ells expressa una relació entre les entrades i sortides del sistema, és a dir, especifica 
les sortides que s’han de produir a partir d’unes determinades entrades i sortides, i les 
operacions necessàries per obtenir aquest resultat. A més, ha de determinar el 
comportament del sistema davant situacions anòmales (errors, entrades invàlides, etc.). 

 

D’altra banda els requeriments no funcionals són aquells que defineixen les 
característiques que el sistema haurà de tenir, com per exemple factors de qualitat, 
rendiment, seguretat, etc. 

 

 

2.1 Requeriments funcionals 
 

La concreció dels objectius i determinació dels requeriments funcionals s’ha basat 
fonamentalment en les peticions del client, que en aquest cas és el personal de l’SBD. S’han 
portat a terme diferents actuacions per a facilitar la definició: recollida d’especificacions 
inicials; reunions periòdiques amb els bibliotecaris designats per a fer el seguiment del 
projecte; anàlisi de les dades i dels indicadors recollits actualment per l’SBD; estudi dels 
actuals sistemes de recollida d’informació; etc.   

 

Bàsicament el magatzem de dades de l’SBD ha de ser una estructura on guardar i 
preservar les dades estadístiques i els càlculs dels indicadors, que disposi d’eines, tant per a 
la recollida de dades com per la seva consulta, i permeti la difusió d’informació entre el 
personal bibliotecari. A més la informació s’ha de poder arxivar en fitxers històrics anuals i 
ser consultada quan l’usuari així ho requereixi. També, el projecte s’ha de desenvolupar en 
programari lliure i l’accés i la presentació del sistema ha de quedar completament integrat en 
la intranet que actualment s’utilitza a l’SBD. 

 

El recull de necessitats de l’usuari es presenta a continuació agrupat en 5 blocs, 
segons facin referència a les dades, els indicadors, la preservació en històrics, funcionalitats 
complementàries i sobre diferents perfils i rols que el sistema haurà de contemplar. 

 

 
2.1.1 Funcionalitats en relació a les dades estadístiques de l’SBD 
 

• Definir dades mitjançant paràmetres (nom, descripció, tipus del valor, etc.) i 
categoritzades segons un relació, “arbre de categories de dades”,  que permetrà una 
presentació ordenada i facilitarà la comprensió i l’ús d’aquestes. 
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• Introduir les diferents instàncies o valors de les dades, ja sigui per pantalla, 
mitjançant fitxer o amb transferència mecanitzada des d’altres sistemes de gestió de 
l’SBD. 

• Consultar les dades i els valors emmagatzemats, presentats segons l’arbre de 
categories i permetent el filtrat de la informació segons paràmetres triats per l’usuari. 
A més el sistema haurà de permetre exportar a un fitxer els valors presentats per  
pantalla. 

• Modificar i eliminar dades i valors. 

• Avisar a les biblioteques, mitjançant correu electrònic, per a l’actualització de valors 
en determinades èpoques de l’any. 

 

 
2.1.2 Funcionalitats en relació als indicadors de l’SBD 
 

• Definir indicadors mitjançant paràmetres (nom, descripció, tipus del valor, etc.) i 
categoritzades segons un relació, “arbre de categories d’indicadors”,  que permetrà 
una presentació ordenada i facilitarà la comprensió i l’ús d’aquests. 

• Calcular i salvar les instàncies o els valors que pot prendre un indicador, segons les 
variacions efectuades per l’usuari en els paràmetres que el defineixen. 

• Consultar indicadors i els valors emmagatzemats, presentats segons l’arbre de 
categories d’indicadors i permetent el filtrat de la informació segons paràmetres triats 
per l’usuari. Com al cas de les dades, el sistema haurà de permetre exportar a un 
fitxer els valors presentats per  pantalla. 

• Modificar i eliminar indicadors i valors. 

 

 
2.1.3 Funcionalitats en relació a l’arxiu i consulta d’informació històrica anual 
 

• Arxivar tota la informació d’un any o d’una dada i/o d’un indicador en concret. 

• Consultar les dades i els indicadors d’un any en concret, presentats segons l’arbre de 
categories i els indicadors respectivament de l’any i permetent el filtrat de la 
informació segons paràmetres triats per l’usuari i l’exportació a fitxer dels valors 
triats. 

• Calcular valors d’indicadors de l’any triat, amb diferents paràmetres dels existents. 

 

 
2.1.4 Funcionalitats complementàries 
 

• Definir i mantenir taules amb informació auxiliar per a facilitar la introducció de valors 
en el sistema. Són exemples d’aquestes les que contenen informació de: els arbres 
de categories d’indicadors i dades; el nom i les sigles de les biblioteques de la UPC; 
el nom i sigles de les unitats UPC, les vinculades; etc. 

• Mantenir la llista d’usuaris i perfils assignats dins el sistema. 
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• Completar formularis per a la gestió del servei de formació d’usuaris de les 
biblioteques de la UPC. Aquesta aplicació, malgrat que es presenta integrada dins el 
magatzem de dades de l’SBD, és independent d’aquest. 

 

 
2.1.5 Perfils del personal de les biblioteques, segons el rol assignat dins el sistema  
 

La informació emmagatzemada serà validada per uns responsables. Cal, per tant, 
definir els permisos i rols que el sistema haurà de contemplar i designar els conjunts de 
persones que els tindran assignats, per a poder assegurar la fiabilitat de la definició de les 
dades i els indicadors i dels valors que poden tenir.  

 

• Perfil d’usuari. Tot el personal de les biblioteques de la UPC tindrà accés a les 
funcionalitats d’aquest perfil. 

- Consultar i exportar la informació emmagatzemada, ja sigui l’actual com 
l’històrica.  

- Calcular valors dels indicadors definits segons el paràmetres que desitgen. 

 

• Perfil de mantenidor. Un conjunt de 1 o 2 persones per biblioteca que podran: 

- Introduir valors de les dades definides . 

- Calcular i salvar valors dels indicadors definits.  

- També tindran les funcionalitats dels usuaris. 

 

• Perfil d’administrador. Grup reduït de persones de l’SBD que podran: 

- Accedir a totes les funcionalitats de la plataforma (incloses les d’usuari i les del 
mantenidor). 

- Definir, esborrar i modificar les dades i els indicadors i els diferents valors que 
prenen. 

- Mantenir informacions auxiliars i la llista d’usuaris i perfils. 

- Enviar avisos d’actualització de dades. 

- Generar els històrics anuals. 

 

Tot i que el magatzem de dades estarà integrat a la intranet de l’SBD, cal esmentar 
que els rols que acabem de definir són independents dels perfils que hi ha a la intranet, és a 
dir, que es pot donar el cas que la mateixa persona dins la intranet tingui permisos 
d’administrador i al accedir al magatzem de dades sigui com un usuari normal. 

 

De la mateixa manera l’apartat d’aplicacions de sessions de formació tindrà els seus 
rols particulars, ja que no és pròpiament un element del magatzem de dades, sinó que és 
una funcionalitat complementària demanada per l’usuari. 
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2.2 Requeriments no funcionals 
 
2.2.1 Seguretat 
 

Per accedir a la informació que conté el magatzem de dades és necessari un 
mecanisme d’autenticació per restringir l’accés del personal no autoritzat, ja que només pot 
estar disponible pel personal del Servei de Biblioteques. Per tal d’assegurar la 
confidencialitat de la clau d’accés es farà servir el protocol SSL. Implementant el codi sota 
SSL tant els documents com les pàgines generades pel servidor estaran encriptades. 

  

D’altra banda, l’establiment de diferents perfils d’usuari en el sistema implica gestionar 
l’accés un cop dins el magatzem de dades. Aquest accés permet controlar que cada usuari 
només pugui utilitzar les funcionalitats establertes pel seu perfil. 

 

Més endavant s’especificaran els mètodes i tecnologies emprades tant per 
l’autenticació com per la identificació  de cada usuari en el sistema. 

 

 
2.2.2 Interfície 
 

El desenvolupament del projecte inclou l’aplicació web amb la que els usuaris 
interactuaran amb el sistema, per això és important considerar les següents característiques 
sobre la interfície: 

 

1. Formularis clars i entenedors. Els diferents usuaris que tenen accés al sistema poden 
no estar molt acostumats a tractar amb eines web. Per això, cal fer que l’entorn de la 
interfície sigui de fàcil usabilitat. 

 

2. Visualització en un ampli nombre de navegadors. Existeix un gran nombre de 
navegadors amb diferents versions i és important que l’aplicació es mostri i funcioni 
correctament en tots, especialment en els navegadors instal·lats per defecte en les 
imatges dels ordinadors del personal de l’SBD: Explorer, Firefox. 

 

3. Navegació ràpida. Cal oferir el màxim d’opcions d’accés a altres apartats en cada 
pàgina per fer més ràpida la navegació. 

 

4. Integració a la intranet de l’SBD. La visualització del magatzem de dades ha seguit el 
format establert a la intranet de l’SBD, que va ser dissenyat per la Factoria de 
recursos docents de l’EPSEVG i adaptat per la de la BRGF. D’aquesta manera 
l’usuari tindrà més facilitat de navegació pel magatzem de dades degut a que ja està 
familiaritzat amb aquestes interfícies, tal com mostra la següent figura. 

 

5. Sistema d’ajut contextual i manuals per cada perfil. És d’utilitat tenir un accés a les 
diferents pantalles indicant la forma d’utilització de cada funcionalitat. De la mateixa 
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manera, cal que cada usuari disposi d’un manual personalitzat segons el seu perfil i 
així facilitar la cerca del dubte que es pugui tenir. 

 

 
 
 
2.2.3 Qualitat 
 

Amb el temps, el magatzem de dades pot patir canvis degut a la necessitat d’ampliar o 
modificar les seves funcionalitats. Això implica que s’ha de facilitar que aquests canvis no 
suposin modificar tota l’estructura i funcionament del magatzem de dades. Per tant, un punt 
important de la qualitat del sistema és afavorir al màxim la canviabilitat. 

 

Un dels punts més importants referents a aquesta canviabilitat és la validació de la 
informació que es guarda al magatzem de dades de l’SBD. El sistema s’ha desenvolupat 
sense restringir massa la forma d’introduir dades, per tant, s’han realitzat les comprovacions 
corresponents de forma que sigui el més indepentdent possible per facilitar els canvis en el 
futur. 

 

Tot i que la portabilitat no és un requisit pel sistema, ja que s’ha desenvolupat dins 
d’una plataforma concreta, no suposaria cap problema la inserció del magatzem de dades 
en una altra plataforma diferent. 
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2.2.4 Metodologia de desenvolupament 
 

En aquest apartat es descriuen les diferents tecnologies que s’han adoptat pel 
desenvolupament del sistema a nivell de programació, autentificació i base de dades. D’altra 
banda, s’explica la interacció del sistema amb altres plataformes. 

 

 
2.2.4.1 Llenguatges de programació 
 
 

La implementació del projecte s’ha realitzat, bàsicament, en dos tipus de llenguatges 
de programació: PHP i HTML. A continuació s’exposarà els motius d’aquesta elecció i els 
avantatges que ofereixen. 

 

HTML 

L’aplicació desenvolupada és un portal web que els usuaris hauran d’utilitzar 
mitjançant navegadors. Per tant, és necessari que sigui implementat en HTML ja que és el 
llenguatge que s’usa per poder visualitzar qualsevol pàgina web. Per complementar-ho, 
també s’ha disposat de Javascript, que és  un llenguatge de scripts que s’utilitza per 
estendre les funcionalitats d’una pàgina web a nivell del client. 

 

PHP 

Degut a que un dels objectius del projecte és la consulta i gestió de les dades 
emmagatzemades cal un llenguatge que permeti generar pàgines dinàmiques. Una pàgina 
dinàmica és aquella que és generada pel servidor en el moment de la 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 es enviar el contingut del fitxer que conté la pàgina). Per 
tant, aquestes pàgines dinàmiques permeten mostrar la informació que demani l’usuari 
segons la seva consulta, que no sempre serà la mateixa, obtenint així un resultat diferent. 

 

Hi ha diferents maneres de generar pàgines dinàmiques però s’ha escollit aquest 
llenguatge per diverses raons: 

• és codi lliure. 

• és un llenguatge creat especialment per al desenvolupament d’aplicacions web que 
permet orientació a objectes de forma directa. 

• és un llenguatge multiplataforma, és a dir, que es pot executar en qualsevol servidor 
que interpreti PHP sense modificar el codi. A diferencia de l’ASP, que pertany a 
Microsoft, i només s’executa en els seus servidors. 

 

Per tant, es disposa d’una banda s’utilitza el llenguatge HTML a nivell del client, que 
presentarà les dades a l’usuari, i el Javascript, que realitzarà tasques com comprovar les 
dades d’un formulari o redireccionar a altra pàgina. A nivell del servidor es disposa de PHP 
com a llenguatge de programació per a les aplicacions distribuïdes per Internet i que estarà 
integrat dins el llenguatge HTML per tal de realitzar principalment accessos a la base de 
dades.  
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2.2.4.2 Base de dades 

 
 

Com a gestor de base de dades s’ha escollit MySQL, principalment perquè és codi 
lliure, així com en el cas de PHP. A més, aquest llenguatge de programació disposa de les 
eines adequades per interoperar amb MySQL d’una manera senzilla. 

 

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional que usa  el llenguatge 
SQL,  sent el llenguatge més utilitzat per a introduir, accedir i processar dades en una base 
de dades. Es destaca bàsicament per la seva velocitat, fiabilitat i flexibilitat, així com la 
disponibilitat d’un gran nombre de llibreries i eines que permeten el seu ús a través de 
diferents llenguatges de programació. 

 

 
2.2.4.3 Comunicació amb altres plataformes 
 

Una fase important pel desenvolupament del projecte és l’obtenció de dades que 
actualment estan distribuïdes en diferents plataformes, que provoca que l’extracció 
d’aquesta informació per falta de medis en el sistema no es pugui produir d’una forma 
senzilla i directa. 

 

Per aquesta tasca s’han dissenyat diferents formularis amb la intenció d’establir un pas 
intermedi entre les diverses aplicacions ja existents i el magatzem de dades de l’SBD.  

 

La següent il·lustració mostra els formularis dissenyats en el moment d’escriure la 
memòria, que aniran creixent a mesura que es defineixin les dades estadístiques 
relacionades amb els serveis que ja estan implantats i en funcionament en l’SBD. 

 

 

Magatzem de dades

Inventari TIC

Catàleg

Estadístiques 
webtrends

Formació de 
usuaris

Ocupació i 
Visitants

-----
-----
-----

-----
-----
-----

-----
-----
-----

-----
-----
-----

-----
-----
-----
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Com es pot veure en la il·lustració cada font d’informació extraurà les seves dades a un 
formulari amb la mateixa estructura. A partir d’aquest únic format, l’aplicació corresponent 
del magatzem de dades podrà realitzar l’extracció de les dades i el conseqüent 
emmagatzematge. 

 

 
2.2.4.4 Identificació d’usuaris 
 

Els diferents apartats del magatzem de dades seran accessibles a un o altre usuari 
depenent dels permisos i rols que identifiquen el seu perfil. Per tant, és necessari el 
desenvolupament d’un mecanisme d’autentificació que permeti aquesta identificació. En el 
nostre cas s’utilitzarà LDAP, servei de validació d’usuaris de la UPC, gestionat per UPCNet 
de forma gratuïta. 

 

LDAP (Ligthweight Directory Acces Protocol) és un protocol estàndard que implementa 
un servei de directori jeràrquic i  distribuït per poder accedir als dipòsits d’informació sobre 
usuaris, contrasenyes i altres entitats (departaments, centres, serveis, etc.) de l’entorn de 
xarxa, oferint una àmplia capacitat de filtrat sobre la informació  que es sol·licita. 

 

Està dissenyat i optimitzat per oferir una lectura o cerca d’informació que està 
centralitzada  per a una gran quantitat de peticions simultànies, encara que té limitacions en 
quant les actualitzacions i control de transaccions, ja que no està optimitzat per fer-ho. En 
aquest cas es delega la feina a una base de dades. 

 

 Amb LDAP es manté un arbre jeràrquic amb diversos atributs que poden ser de 
qualsevol tipus, sempre i quan estiguin associats a la jerarquia. Per tant, és possible accedir 
a tota la informació emmagatzemada a partir d’un nom conegut mitjançant l’aplicació de 
filtres i accessos de seguretat, tot i que amb restriccions per a l’accés a certs atributs com 
contrasenyes o telèfons en funció de determinats filtres com nodes IP d’accés, país d’origen, 
departament, etc. 

  

 Així com fa DNS, LDAP també és capaç de replicar la informació a altres punts de la 
xarxa i facilitar la distribució i transmissió d’informació a diversos punts. 

 

 D’altra banda es disposarà d’una taula interna en la base de dades per registrar els 
usuaris. Aquesta taula contindrà les dades dels usuaris (nom, cognom, correu electrònic) i el 
rol de cadascun d’ells per efectuar el control sobre les funcionalitats visibles que té cada 
perfil d’usuari. 
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3 Especificació 
 

3.1 Model Conceptual 
 

El desenvolupament del model conceptual ha anat variant a mesura que es prenien 
noves decisions sobre el sistema. Per tal de no afegir informació redundant, posant el 
procés de transformació sofert pel model conceptual, es mostrarà l’última versió d’aquest. 

 

Degut a que hi ha classes que no tenen relacions directes entre elles, es presentarà el 
model conceptual en diferents parts. Primer es mostraran les classes referents als usuaris, 
seguit de les classes sobre el magatzem de dades i per últim les classes relacionades amb  
les aplicacions de les sessions de formació d’usuaris. 

 

 

 
   Nom: String
   E-mail: String
   Rol: String

   Id_usuari: intPK

USUARI

    Nom: String

   Id_apartat: intPK

APARTAT MENU

    Nom: String

   Id_item: intPK

ITEM APARTAT

    
        

 
MENU

1

1..*

1* Veu >

 
 

  

Depenent dels permisos que tingui cada usuari veurà un menú o un altre, és a dir, que 
cada perfil d’usuari podrà accedir a diferents apartats del menú segons el seu rol. 
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   Valor: int
   Tipus: TipusValor

id_valor: intPK

VALORS DADA

   Nom: String
   Descripció: String

Id_dada: intPK

DADA

   Nom: String
   Tipus: String

CAMP

CLASSIFICACIÓ DADA

   Nom: TaulaAuxiliar

   Id_taula: intPK

VALIDACIÓ

   Nom: String
   Descripció: String
   Operació: String

Id_indicador: intPK

INDICADOR

   Condicions: String
   Biblioteca: String
   Data_càlcul: Date
   Valor: TipusValor

Id_valor: intPK

VALORS INDICADOR

   Nom: String

Id_categoria: intPK

CATEGORIA INDICADOR

CLASSIFICACIÓ 
INDICADOR

OPERANT

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

*

*

1..*

*

1..*
*1..*

1..3

*

{complete, 
overlaping}

{complete, 
disjoint}

pertany a >

té
V

té >

compost per

0..11..* té >

   Nom: String

Id_categoria: intPK

CATEGORIA DADA

NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3

1..3

{complete, overlaping}

   Nom: String
   Estat: int

Id_any: intPK

ANY

*

*

1..*

1..*

 
Restriccions textuals 

RT1: No poden haver dues dades amb el mateix nom. 

RT2: Una dada no pot tenir valors repetits, sota les mateixes condicions. 

RT3: La categoria_dada Nivell 2 té com a pare una categoria_dada Nivell 1. 

RT4: La categoria_dada Nivell 3 té com a pare una categoria_dada Nivell 2. 

RT5: Una dada no pot està classificada en més d’una categoria_dada si aquestes no tenen 
una relació de parentesc. 

RT6: Una dada no pot està classificada en dues o més categories que pertanyin al mateix 
nivell. 

RT7: No poden haver dos indicadors amb el mateix nom. 

RT8: No pot haver un indicador  amb dos valors indicador amb la mateixa condició, 
biblioteca i data_càlcul. 

RT9: La categoria_indicador Nivell 2 té com a pare una categoria_indicador Nivell 1. 

RT10: La categoria_indicador Nivell 3 té com a pare una categoria_indicador Nivell 2. 

RT11: Un indicador no pot està classificat en més d’una categoria_indicador si aquestes no 
tenen una relació de parentesc. 

RT12: Un indicador no pot està classificat en dues o més categories que pertanyin al mateix 
nivell. 



Magatzem de dades de l’SBD                                                                                             Memòria PFC 
 

23 

 

 

   Nom: String

Id_aplicacio: intPK

APLICACIÓ

   Nom: String
   Descripció: String
   Area: AreaTemàtica

Id_sessio: intPK

SESSIÓ DE FORMACIÓ

   Nom: String
   Acrònim: String
   Codi: int

Id_biblioteca: intPK

BIBLIOTECA

*

{complete, disjoint}

1..*

   Data_inici: Date 
   Data_fi: Date
   Ins_1cicle: int 
   Ins_2cicle: int
   Ins_doctorat: int 
   Ins_masterOficial: int
   Ins_masterFPC: int 
   Ins_pdi: int
   Ins_pas: int
   Ins_noupc: int 
   Ins_altres: int  
   As_1cicle: int  
   As_2cicle: int  
   As_doctorat: int
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int  
   As_pdi: int  
   As_pas: int 
   As_noupc: int 
   As_altres: int 
   Lliurada: Boolean
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int 
   Comentaris: String

A MIDA

   Tipus_activitat: TipusActivitat  
   Data_inici: Date
   Data_fi: Date
   Ins_1cicle: int
   Ins_2cicle: int
   Ins_doctorat: int       
   Ins_masterOficial: int   
   Ins_masterFPC: int
   Ins_altres: int
   Apte_1cicle: int 
   Apte_2cicle: int    
   Apte_doctorat: int
   Apte_masterOficial: int  
   Apte_masterFPC: int
   Apte_altres: int
   As_1cicle: int
   As_2cicle: int 
   As_doctorat: int   
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int
   As_altres: int   
   Lliurada: Boolean 
   Credits: int
   Hores_presencials: int 
   Minuts_presencials: int
   Hores_nopresencials: int
   Minuts_nopresencials: int
   Hores_total: int
   Minuts_totals: int 
   Comentaris: String

ACREDITADA

   Data_inici: Date    
   Data_fi:Date  
   Tipus_activitat: String
   As_1cicle:int  
   As_2cicle:int  
   As_doctorat:int
   As_masterOficial: int 
   As_masterFPC: int
   As_pdi: int
   As_pas: int
   As_noupc:int  
   As_altres: int  
   Lliurada: Boolean 
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int
   Comentaris: String

ALTRA

   Nom_assignatura: String 
   Data_inici: Date
   Data_fi: Date
   As_1cicle: int
   As_2cicle: int
   As_doctorat: int
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int
   As_altres: int 
   Mat_1cicle: int
   Mat_2cicle: int
   Mat_doctorat: int  
   Mat_masterOficial: int
   Mat_masterFPC: int 
   Mat_altres: int 
   Lliurada: Boolean
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int
   Participacio: Boolean
   Comentaris: String

PER GRUPS

   Tipus_activitat: TipusActivitat
   Data_inici: Date
   As_1cicle: int
   As_2cicle: int
   As_doctorat: int
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int
   As_pdi: int
   As_pas: int
   As_noupc: int
   As_altres: int
   Lliurada: Boolean
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int
   Comentaris String

INDIVIDUAL

   Nom: String

Id_unitat: intPK

UNITAT

1..*
1..*

1..*

*

*

*

*

*

1..*

< Formador de

   Nom: String

Id: intPK

FORMADOR

1..*

*

 
 

 

Restriccions textuals 

RT1: Per cada sessió de formació amb un periode de temps ha de cumplir que data inici  
sigui més petita o igual que data fi. 
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         A mida
         Activitat 1
         Activitat 2
         Doctorat        
         Màster
         Per a tipus d’usuaris en concret
         Especialitzat en certs recursos informàtics

 

<<enumeration>>
TipusActivitat

         Aeronàutica
       Arquitectura
       Ciències de la visió
       Desenvolupament humà i sostenible
       Economia i organització d'empreses
       Edificació
       Energies
       Enginyeria agroalimentària
       Enginyeria civil
       Enginyeria dels materials
       Enginyeria electrònica i telecomunicacions
       Enginyeria mecànica
       Enginyeria paperera
       Enginyeria química
       Enginyeria tèxtil
       Física
       Informàtica
       Matemàtiques i estadístiques
       Nàutica
       Recursos generals
       So, imatge i multimèdia
       Urbanisme

 

<<enumeration>>
AreaTemàtica

         Area temàtica       
       Bases de dades
       Biblioteques
       Categories dades
       Categories indicador
       Col·leccions
       Distribuidors recursos informació
       Espais biblioteques
       Localitzacions catàleg UPC
       Procedència recurs
       Plantes biblioteques
       Fonts finançament
       Productors recursos informació
       Subscripcions recursos informació
       Tipus d’accés
       Tipus activitats formatives
       Tipus desenvolupament professional
       Tipus material
       Tipus personal biblioteques
       Tipus ús equipament
       Tipus recurs electrònic
       Unitats UPC i altres
       Mètode adquisició revistes
       Estat adquisició

 

<<enumeration>>
TaulaAuxilar

  

  
   int

float

 

<<enumeration>>
TipusValor
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3.2 Model de casos d’ús 
 

Un cop descrit el model conceptual, el següent pas de l’especificació es elaborar el 
model de casos d’ús, que defineix les diferents funcionalitats del sistema, així com la 
interacció de cadascun dels actors amb les diferents seqüències d’esdeveniments que 
poden realitzar. 

 

El model de casos d’ús consta de dues parts: el diagrama de casos d’ús, que mostra la 
relació dels actors amb els casos d’ús del sistema, i l’especificació de casos d’ús, que 
descriu les accions que realitzen els diferents actors. 

 

3.2.1 Diagrames de casos d’ús 
 

En primer lloc es mostra un llistat amb els actors del sistema que hi participen i la 
relació que tenen. 

 

 
 

En els següents diagrames s’especifiquen els casos d’ús per cadascun dels actors 
mostrats anteriorment. Degut a la gran quantitat de casos d’ús s’han desglossat en diferents 
seccions segons pertanyin a dades estadístiques, indicadors, històrics, aplicacions, taules 
auxiliars o gestió d’usuaris. De la mateixa manera les fletxes s’han disposat de diferent 
manera per cada actor per a que no sigui tan confós visualitzar-ho.  

 

 

Administrador
Mantenidor

Usuari
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3.2.1.1 Casos d’ús de dades estadístiques 
 

 

Mantenidor

Usuari

Administrador

Consultar dades 
estadístiques

Enviar avís 
d’actualització

Editar valor

Eliminar valor

Descarregar valors en 
un document

Definir dada 
estadística

Consultar valors

Consultar indicadors 
relacionats

Introduir valor

Eliminar dada 
estadística

Generar plantilla

Carregar valors 
per fitxer

Filtrat de dades

Definir dada 
per fitxer

Carregar múltiple 
de valors 
per fitxer

 
 



Magatzem de dades de l’SBD                                                                                             Memòria PFC 
 

27 

3.2.1.2 Casos d’ús d’indicadors 
 

 

Usuari

Definir indicador
(simple)

Consultar indicadors

Consultar valors de 
l’indicador

Calcular indicador

Eliminar indicador

Eliminar valor

Descarregar valors en 
un document

Mantenidor

Administrador Guardar càlcul

Definir indicador
(avançat)

Filtrat d’indicadors
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3.2.1.3 Casos d’ús d’històrics 
 

Mantenidor

Consultar dades

Filtrat d’indicadors

Arxivar indicador

Arxivar dada

Arxivar any

Administrador

Usuari

Editar valor

Eliminar valor

Descarregar 
valors d’una dada 
en un document

Consultar valors

Consultar indicadors 
relacionats

Eliminar dada 
estadística

Consultar indicadors

Consultar valors de 
l’indicador

Calcular indicador

Eliminar indicador

Eliminar valor

Descarregar 
valors d’indicador 
en un document

Guardar càlcul

Consultar taules 
auxiliars

Filtrat de dades
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3.2.1.4 Casos d’ús de taules auxiliars 
 

 
 
3.2.1.5 Casos d’ús de gestió d’usuaris 
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3.2.1.6 Casos d’ús d’aplicacions 
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3.2.2 Especificació de casos d’ús 
 

Segons els perfils descrits l’administrador és l’únic que pot realitzar totes les funcions, 
per tant, per no complicar l’especificació de cada cas d’ús sempre apareixerà l’administrador 
com actor principal, encara que s’indicarà si la funcionalitat també estarà disponible pel 
mantenidor i/o usuari. 

 
3.2.2.1 Dades estadístiques 

 
Cas d’ús: Definir dada estadística 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol definir una nova dada en el sistema.  
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol definir una nova 
dada. 

 

 2. El sistema demana els paràmetres 
de definició de la dada: nom, tipus, 
descripció, categoria i camps, amb els 
seus corresponents tipus i validació. 

3. L’administrador indica la definició de la 
dada donant el nom, el tipus, la 
descripció, la categoria i els camps, amb 
els seus corresponents tipus i validació. 

 

 4. El sistema comprova que tota la 
informació ha estat introduïda. 

 5. El sistema comprova que no existeixi 
aquesta dada. 

 6. El sistema emmagatzema la nova 
dada. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que algun dels camps és buit i torna al pas 3. 
Línia 5: El sistema  avisa que ja existeix amb aquest nom i torna al pas 3. 
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Cas d’ús: Definir dada mitjançant un document Excel 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador desitja donar d’alta una dada en el sistema mitjançant un 
document Excel. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol introduir una nova 
dada mitjançant un document Excel. 

 

 2. El sistema indica la manera d’insertar 
el document. 

3. L’administrador introdueix el document.  
 4. El sistema comprova que el 

document està en format Excel i que les 
dades que conté són correctes, és a dir, 
que: 
- el formulari del document utilitzat sigui 
correcte 
- la dada no existeixi ja al sistema 
- el valors dels camps donats siguin del 
tipus correcte. 

5. L’administrador accepta la càrrega del 
document. 

 

 6. El sistema emmagatzema la definició 
de la nova dada. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que el document: 

- no està en format Excel  
- l’estructura de la plantilla o el seu contingut no és el correcte per crear una nova 

dada.  
i torna al pas 3. 
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Cas d’ús: Carregar valors d’una dada mitjançant un document Excel 
Actors: Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació:  L’administrador vol introduir més d’un valor d’una dada en una única càrrega. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol introduir els valors 
d’una dada mitjançant un document 
Excel. 

 

 2. El sistema indica la manera d’insertar 
el document. 

3. L’administrador introdueix el document.  
 4. El sistema comprova que es un 

document Excel i que els valors són 
correctes, és a dir, que: 
- el formulari del document és el 
correcte 
- el valor de cada camp és del tipus 
correcte segons la definició que hi ha al 
sistema de la dada. 
- els valors no estiguin repetits sota les 
mateixes condicions 

 5. El sistema emmagatzema els valors 
de la dada. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat algun error en el document: 

- no està en format Excel 
- l’estructura del document no és correcta  
- algun dels valors introduïts no es corresponen amb el tipus especificat en la definició 

de la dada  
- la tupla de valors que es vol introduir ja existeix al magatzem de dades 

i torna al pas 3. 
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Cas d’ús: Carregar múltiples valors d’una o més dades mitjançant un document Excel 
Actors: Administrador,  (Mantenidor), Sistema 
Activació: L’administrador vol introduir valors a més d’una dada en una única càrrega. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol introduir valors de 
diferents dades mitjançant un document 
Excel. 

 

 2. El sistema indica la manera d’insertar 
el document. 

3. L’administrador introdueix el document.  
 4. El sistema comprova que es un 

document Excel i que els valors són 
correctes, és a dir, que: 
- cada dada està definida en el sistema 
- els camps de cada dada són els 
definits per aquesta 
- els valors de cada camp són del tipus 
especificat a la definició de la dada 

 5. El sistema emmagatzema els valors 
de les dades que són correctes. 

 6. El sistema mostra una taula indicant 
els valors de les dades que s’han 
introduït i els que no, donant el motiu 
d’error. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat algun error en el document: 

- el document no està en format Excel 
- l’estructura del document no és correcte 
- que alguna dada no existeixi 
- bé que algun dels valors introduïts no es corresponen amb el tipus especificat en la 

definició de la dada  
i torna al pas 3. 
 
 
Cas d’ús: Filtrat de dades 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació: L’administrador vol saber les dades que contenen valors d’una certa biblioteca. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol seleccionar les 
dades que contenen valors d’una 
determinada biblioteca. 

 

 2. El sistema mostra les biblioteques 
existents. 

3.  L’administrador selecciona la 
biblioteca. 

 

 4. El sistema llista les dades que tenen 
valors de la biblioteca indicada. 
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Cas d’ús: Consultar dades estadístiques 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema  
Activació: L’administrador vol llistar les dades emmagatzemades. Té l’opció de llistar-les 
sota una categoria determinada o totes les dades del sistema. 
Curs típic d’esdeveniments: 

 
Actor Sistema 

1. L’administrador vol obtenir un llistat de 
les dades emmagatzemades en el 
sistema. 

 

 2. El sistema llista totes les categories 
de les dades emmagatzemades segons 
la categoria. 

3. L’administrador selecciona la categoria 
de la qual vol que es llistin les dades. 

 

 4. El sistema llista totes les dades 
emmagatzemades sota la categoria 
escollida. Aquestes categories 
mostraran les dades segons la següent 
jeràrquia: 
- les categories de nivell 1 mostrarà les 
dades sota les de nivell 1, 2 i 3 
- les categories de nivell 2 mostrarà les 
dades sota les de nivell 2 i 3 
- les categories de nivell 3 mostrarà 
únicament les dades sota les de nivell 3 

 
 

Cas d’ús: Enviar avís d’actualització 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador enviar un avís a les persones responsables de l’actualització 
d’una dada determinada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol enviar un avís a les 
persones responsables amb les dades de 
les que han de ser actualitzades els seus 
valors. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
dades. 

3. L’administrador selecciona les dades i 
inserta l’adreça del destinatari. 

 

 4. El sistema envia l’avís a l’adreça de 
correu especificada. 
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Cas d’ús: Consultar indicadors relacionats 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol consultar els indicadors relacionats amb una dada 
determinada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar els 
indicadors relacionats amb una dada. 

 

 2. El sistema llista les dades del 
sistema segons l’elecció de 
l’administrador. 

3. L’administrador selecciona la dada de 
la que vol veure la relació d’indicadors. 

 

 4. El sistema llista els indicadors 
relacionats, si en té. 

 
 
Cas d’ús: Introduir valor 
Actors: Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació: L’administrador vol introduir els valors d’una dada definida. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol introduir els valors 
d’una dada definida. 

 

 2. El sistema llista totes les dades 
emmagatzemades. 

3. L’administrador selecciona la dada a la 
que vol introduir els nous valors. 

 

 4. El sistema demana els paràmetres 
de la dada seleccionada, que variaran 
segons la dada. 

5. L’administrador indica els valors dels 
paràmetres necessaris. 

 

 6. El sistema comprova que els valors 
introduïts siguin correctes, és a dir, que: 
- els camps no estan buits 
- el valor de cada camp és del tipus 
amb el que s’ha definit. 
- el valor no estigui repetit sota unes 
condicions determinades. 

 7. El sistema emmagatzema els valors 
de la dada. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 6: El sistema ha detectat que: 

- hi ha camps buits 
- algun dels valors introduïts no es corresponen amb el tipus especificat en la definició 

de la dada 
- el valor ja ha sigut introduït anteriorment sota les mateixes condicions.  

i torna al pas 5. 
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Cas d’ús: Eliminar dada estadística 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol eliminar d’una dada determinada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar una dada 
del sistema. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
dades existents. 

3. L’ administrador selecciona la dada 
que vol eliminar. 

 

 4. El sistema elimina la dada en el cas 
que no contingui cap valor. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que la dada conté valors i torna al pas 2. 
 
 
Cas d’ús: Consultar valors  
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació: L’administrador vol consultar els valors d’una o varies dades. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar els valors 
d’una o més dades definides. 

 

 2. El sistema llista totes les dades 
emmagatzemades. 

3. L’administrador selecciona les dades 
que vol consultar. 

 

 4. El sistema mostra una taula amb tots 
els valors per cada dada seleccionada. 
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Cas d’ús: Editar valor 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol editar un valor d’una dada determinada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol modificar un valor 
d’una dada. 

 

 2. El sistema mostra el llistat de les 
dades emmagatzemades. 

3. L’administrador selecciona la dada de 
la qual vol modificar un valor. 

 

 4. El sistema mostra la taula amb els 
valors de la dada seleccionada. 

5. L’administrador selecciona el valor que 
vol modificar. 

 

 6. El sistema permet modificar els 
paràmetres del valor seleccionat. 

7. L’administrador indica els valors dels 
paràmetres necessaris. 

 

 8. El sistema comprova que els valors 
introduïts siguin correctes, és a dir, que: 
- els camps no estan buits 
- el valor de cada camp és del tipus 
amb el que s’ha definit. 
- el valor no estigui repetit sota unes 
condicions determinades. 

 9. El sistema emmagatzema els valors 
de la dada. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 8: El sistema ha detectat que: 

- hi ha camps buits 
- algun dels valors introduïts no es corresponen amb el tipus especificat en la definició 

de la dada 
- el valor ja ha sigut introduït anteriorment sota les mateixes condicions.  

i torna al pas 7. 
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Cas d’ús: Eliminar valor 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol eliminar un valor d’una dada determinada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar un valor 
d’una dada. 

 

 2. El sistema mostra el llistat de dades. 
3. L’administrador selecciona la dada de 
la qual vol eliminar un valor. 

 

 4. El sistema mostra la taula amb els 
valors de la dada seleccionada. 

5. L’administrador selecciona el valor que 
vol eliminar. 

 

 6. El sistema elimina el valor. 
 
 
Cas d’ús: Generar plantilla  
Actors: Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació: L’administrador vol crear una plantilla d’una determinada dada en format Excel, 
mitjançant la qual podrà introduir els valors d’aquesta dada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol generar plantilla.  
 2. El sistema llista totes les dades. 
3. L’administrador selecciona la dada de 
la que vol la plantilla. 

 

 4. El sistema genera una document 
Excel amb els paràmetres de la dada 
seleccionada. 

 
 

Cas d’ús: Descarregar valors de les dades. 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol obtenir un document amb els valors d’una o vàries dades. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1.L’administrador vol descarregar els 
valors de les dades. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de dades. 
3. L’administrador selecciona les dades 
de les que vol obtenir els valors. 

 

 4. El sistema mostra els valors de les 
dades seleccionades. 

5. L’administrador selecciona l’opció de 
guardar document. 

 

 6. El sistema descarrega un document 
amb tots els valors per cada dada 
seleccionada. 
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3.2.2.2 Indicadors 

 
 
Cas d’ús: Definir indicador simple 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol definir un nou indicador. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol definir un nou 
indicador. 

 

 2. El sistema mostra els paràmetres 
que es necessiten per crear-ho. 

3. L’administrador introdueix els 
paràmetres indicats pel sistema. 

 

 4. El sistema comprova que les dades 
introduïdes són correctes, és a dir, que: 
- els camps no estan buits 
- el indicador no existeixi ja al sistema 
- l’any sigui vàlid 
- les dates dels operants siguin 
coherents amb l’any posat per 
l’indicador 
- s’hagi completat de forma correcta 
l’operació: amb els operadors i 
connectors lògics correctes en el cas 
de les condicions de les dades.  

 5. El sistema guardar la definició del 
nou indicador. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que : 

- hi ha camps buits o 
- ja existeix un indicador amb el mateix nom o 
- falta afegir algun operador o connector lògic 

i torna al pas 3. 
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Cas d’ús: Definir indicador avançat 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol definir un nou indicador. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol definir un nou 
indicador. 

 

 2. El sistema mostra els paràmetres 
que es necessiten per crear-ho. 

3. L’administrador introdueix els 
paràmetres indicats pel sistema. 

 

 4. El sistema comprova que les dades 
introduïdes són correctes, és a dir, que: 
- els camps no estan buits 
- el indicador no existeixi ja al sistema 
- l’any sigui vàlid 
- les dates dels operants siguin 
coherents amb l’any posat per 
l’indicador 
- s’hagi completat de forma correcta 
l’operació: amb els operadors, 
connectors lògics i nombre de 
parèntesis correctes en el cas de les 
condicions de les dades.  

 5. El sistema guardar la definició del 
nou indicador. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que : 

- hi ha camps buits o 
- ja existeix un indicador amb el mateix nom o 
- falta afegir algun operador o 
- connector lògic o 
- el nombre de parèntesis oberts i tancats no és el mateix o 
- l’expressió en general no està permesa 

i torna al pas 3. 
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Cas d’ús: Consultar indicadors 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació: L’administrador vol llistar els indicadors emmagatzemats. Té l’opció de llistar-los 
sota una categoria determinada o tots els indicadors del sistema. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol obtenir un llistat 
dels indicadors emmagatzemats al 
sistema. 

 

 2. El sistema llista totes les categories 
dels indicadors segons la categoria. 

3. L’administrador selecciona la categoria 
de la qual vol que es llistin els indicadors. 

 

 4. El sistema llista tots els indicadors 
sota la categoria escollida. 

 
 
Cas d’ús: Filtrar indicadors 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol llistar els indicadors sota uns paràmetres de selecció. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol veure els indicadors 
que tenen càlculs fets per  una biblioteca 
determinada i/o una data de càlcul. 

 

 2. El sistema llista els indicadors 
segons els paràmetres seleccionats per 
l’usuari. 

 
 
Cas d’ús: Calcular indicador 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol obtenir un nou càlcul d’un indicadors ja definit. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol calcular un nou 
valor d’un indicador definit. 

 

 2. El sistema mostra la informació fixa 
de l’indicador i edita les condicions dels 
seus paràmetres. 

3. L’administrador fa els canvis pel nou 
càlcul. 

 

 4. El sistema mostra el resultat del 
càlcul. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que aquest càlcul no es pot realitzar perquè algun dels 
paràmetres, ja siguin dades o altres indicadors, ha estat eliminat del magatzem de dades i 
torna al pas 2. 
 
 



Magatzem de dades de l’SBD                                                                                             Memòria PFC 
 

43 

Cas d’ús: Guardar càlcul 
Actors: Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació:  L’administrador salva el càlcul d’un indicador. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol guardar el càlcul 
d’un indicador. 

 

 2. El sistema comprova que aquest 
mateix càlcul no s’hagi fet amb 
anterioritat. 

 3. El sistema emmagatzema el nou 
càlcul. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 2: El sistema ha detectat que aquest càlcul s’ha fet anteriorment sota les mateixes 
condicions i torna la llista d’indicadors. 
 
 
Cas d’ús: Consultar valors de l’indicador 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol consultar els valors d’un indicador. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar els valors 
d’un indicador. 

 

 2. El sistema llista els indicadors que hi 
ha al sistema. 

3. L’administrador selecciona el/s 
indicador/s dels quals vol consultar els 
valors. 

 

 4. El sistema mostra una taula amb els 
valors del/s indicador/s. 

 
 
Cas d’ús: Eliminar valor 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol eliminar un valor d’una indicador determinat. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar un valor 
d’un indicador. 

 

 2. El sistema mostra el llistat 
d’indicadors. 

3. L’administrador selecciona l’indicador 
del qual vol eliminar un valor. 

 

 4. El sistema mostra la taula amb els 
valors de l’indicador seleccionat. 

5. L’administrador selecciona el valor que 
vol eliminar. 

 

 6. El sistema elimina el valor. 
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Cas d’ús: Descarregar valors dels indicadors. 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol obtenir un document amb els valors d’un o més indicadors. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1.L’administrador vol descarregar els 
valors d’un o més indicadors. 

 

 2. El sistema mostra un llistat 
d’indicadors. 

3. L’administrador selecciona els 
indicadors dels que vol obtenir els valors. 

 

 4. El sistema mostra els valors dels 
indicadors seleccionats. 

5. L’administrador selecciona els valors 
que vol que apareguin en el document. 

 

6. L’administrador selecciona l’opció de 
guardar document. 

 

 7. El sistema descarrega un document 
amb tots els valors escollits per cada 
indicador seleccionat. 

 
 
Cas d’ús: Eliminar indicador 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador desitja eliminar un indicador del sistema. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar un 
indicador. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb tots 
els indicadors existents. 

3. L’administrador selecciona l’indicador 
que vol eliminar. 

 

 4. El sistema elimina l’indicador 
seleccionat, si no té valors. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que l’indicador conté valors i torna al pas 2. 
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3.2.2.3 Històrics 

 
 
Cas d’ús: Consultar dades estadístiques històriques 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema  
Activació: L’administrador vol llistar les dades emmagatzemades d’una any determinat. Té 
l’opció de llistar-les sota una categoria determinada o totes les dades del sistema. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol obtenir un llistat de 
les dades emmagatzemades en el 
sistema d’un any determinat. 

 

 2. El sistema llista els anys que han 
estat arxivats. 

3 L’administrador selecciona l’any que vol 
consultar. 

 

 4. El sistema llista totes les categories 
de les dades emmagatzemades segons 
la categoria. 

5. L’administrador selecciona la categoria 
de la qual vol que es llistin les dades. 

 

 6. El sistema llista totes les dades 
emmagatzemades sota la categoria 
escollida. 

 
 
Cas d’ús: Filtrat dades històriques 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació: L’administrador vol saber les dades que contenen valors d’una certa biblioteca. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol seleccionar les 
dades que contenen valors d’una 
determinada biblioteca. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra les biblioteques 

existents. 
5. L’administrador selecciona la 
biblioteca. 

 

 6. El sistema llista les dades que tenen 
valors de la biblioteca indicada. 
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Cas d’ús: Consultar indicadors relacionats en històrics 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol consultar els indicadors relacionats amb una dada 
determinada d’un dels històrics arxivats. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar els 
indicadors relacionats amb una dada. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat de les 

dades existents de l’any seleccionat. 
5. L’administrador selecciona la dada de 
la que vol veure la relació d’indicadors. 

 

 6. El sistema llista els indicadors 
relacionats, si en té. 

 
 

Cas d’ús: Eliminar dada estadística d’un històric 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol eliminar una dada determinada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar una dada 
del sistema. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat de les 

dades existents de l’any seleccionat. 
5. L’ administrador selecciona la dada que 
vol eliminar. 

 

 6. El sistema elimina la dada en el cas 
que no contingués cap valor. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 6: El sistema ha detectat que la dada conté valors i torna al pas 5. 
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Cas d’ús: Consultar valors d’una dada en històric 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació: L’administrador vol consultar els valors d’una o vàries dades d’un any determinat. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar els valors 
d’una o més dades definides en un 
històric. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat de les 

dades existents de l’any seleccionat. 
5. L’administrador selecciona les dades 
que vol consultar. 

 

 6. El sistema mostra una taula amb tots 
els valors per cada dada seleccionada. 
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Cas d’ús: Editar valor d’una dada en històric 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol editar un valor d’una dada determinada en un històric. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol modificar un valor 
d’una dada en un històric. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat de les 

dades existents de l’any seleccionat. 
5. L’administrador selecciona la dada de 
la qual vol modificar un valor. 

 

 6. El sistema mostra la taula amb els 
valors de la dada seleccionada. 

7. L’administrador selecciona el valor que 
vol modificar. 

 

 8. El sistema permet modificar els 
paràmetres del valor seleccionat. 

9. L’administrador indica els valors dels 
paràmetres necessaris. 

 

 10. El sistema comprova que els valors 
introduïts siguin correctes, és a dir, que: 
- els camps no estan buits 
- el valor de cada camp és del tipus 
amb el que s’ha definit. 
- el valor no estigui repetit sota unes 
condicions determinades. 

 11. El sistema emmagatzema els valors 
de la dada. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 10: El sistema ha detectat que: 

- hi ha camps buits 
- algun dels valors introduïts no es corresponen amb el tipus especificat en la definició 

de la dada 
- el valor ja ha sigut introduït anteriorment sota les mateixes condicions.  

i torna al pas 7. 
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Cas d’ús: Eliminar valor d’una dada en històric 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol eliminar un valor d’una dada determinada. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar el valor 
d’una dada en un històric. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat de les 

dades existents de l’any seleccionat. 
5. L’administrador mostra la dada de la 
qual vol eliminar. 

 

 6. El sistema mostra la taula amb els 
valors de la dada seleccionada. 

7. L’administrador selecciona el valor que 
vol eliminar. 

 

 8. El sistema elimina el valor. 
 
 
Cas d’ús: Descarregar valors de les dades d’un any determinat. 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol obtenir un document amb els valors d’una o varies dades 
d’un històric. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1.L’administrador vol descarregar els 
valors de les dades d’un any arxivat. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat de les 

dades existents de l’any seleccionat. 
5. L’administrador selecciona les dades 
de les que vol obtenir els valors. 

 

 6. El sistema mostra els valors de les 
dades seleccionades. 

7. L’administrador selecciona l’opció de 
guardar document. 

 

 8. El sistema descarrega un document 
amb tots els valors per cada dada 
seleccionada. 
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Cas d’ús: Consultar indicadors històrics 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació: L’administrador vol llistar els indicadors emmagatzemats d’un any determinat. Té 
l’opció de llistar-los sota una categoria determinada o tots els indicadors del sistema. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol obtenir un llistat 
dels indicadors emmagatzemats al 
sistema. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat dels 

indicadors existents de l’any 
seleccionat. 

5. L’administrador selecciona la categoria 
de la qual vol que es llistin els indicadors. 

 

 6. El sistema llista tots els indicadors 
sota la categoria escollida. 

 
 
Cas d’ús: Filtrar indicadors d’un històric determinat 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol llistar els indicadors arxivats d’un any sota uns paràmetres 
de selecció. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol veure els indicadors 
que tenen càlculs fets per  una biblioteca 
determinada i/o una data de càlcul. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat dels 

indicadors existents de l’any 
seleccionat. 

 5. El sistema llista els indicadors 
segons els paràmetres seleccionats per 
l’usuari. 
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Cas d’ús: Calcular indicador 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol obtenir un nou càlcul d’un indicadors ja definit en un dels 
històrics. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol calcular un nou 
valor d’un indicador definit. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat dels 

indicadors existents de l’any 
seleccionat. 

 5. El sistema mostra la informació fixa 
de l’indicador i edita les condicions dels 
seus paràmetres. 

6. L’administrador fa els canvis pel nou 
càlcul. 

 

 7. El sistema mostra el resultat del 
càlcul. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 5: El sistema ha detectat que aquest càlcul no es pot realitzar perquè algun dels 
paràmetres, ja siguin dades o altres indicadors, han sigut eliminats del magatzem de dades. 
 
 
Cas d’ús: Guardar càlcul d’un indicador en un històric 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol obtenir un nou càlcul d’un indicadors ja definit. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol guardar el càlcul 
d’un indicador. 

 

 2. El sistema comprova que aquest 
mateix càlcul no s’hagi fet amb 
anterioritat. 

 3. El sistema emmagatzema el nou 
càlcul. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 2: El sistema ha detectat que aquest càlcul ja està arxivat i torna la llista d’indicadors. 
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Cas d’ús: Consultar valors de l’indicador d’un any determinat 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol consultar els valors d’un indicador d’un any arxivat. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar els valors 
d’un indicador d’un any determinat. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat dels 

indicadors existents de l’any 
seleccionat. 

5. L’administrador selecciona el/s 
indicador/s dels quals vol consultar els 
valors. 

 

 6. El sistema mostra una taula amb els 
valors del/s indicador/s. 

 
 
Cas d’ús: Eliminar valor d’un indicador en un històric 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació: L’administrador vol eliminar un valor d’un indicador determinat. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar el valor 
d’un indicador en un històric. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat dels 

indicadors existents de l’any 
seleccionat. 

5. L’administrador mostra l’indicador del 
qual vol eliminar valor. 

 

 6. El sistema mostra la taula amb els 
valors del indicador seleccionat. 

7. L’administrador selecciona el valor que 
vol eliminar. 

 

 8. El sistema elimina el valor. 
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Cas d’ús: Descarregar valors dels indicadors d’un any determinat. 
Actors: Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol obtenir un document amb els valors d’un o varis indicadors 
d’un històric. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1.L’administrador vol descarregar els 
valors dels indicadors d’un any arxivat. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat dels 

indicadors existents de l’any 
seleccionat. 

5. L’administrador selecciona els 
indicadors dels que vol obtenir els valors. 

 

 6. El sistema mostra els valors dels 
indicadors seleccionats. 

7. L’administrador selecciona els valors 
dels diferents indicadors que vol 
descarregar. 

 

8. L’administrador selecciona l’opció de 
guardar document. 

 

 9. El sistema descarrega un document 
amb tots els valors per a cada indicador 
seleccionat. 

 
 
Cas d’ús: Eliminar indicador d’un històric arxivat 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol eliminar un indicador d’un dels històrics del sistema. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar un 
indicador. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra un llistat dels 

indicadors existents de l’any 
seleccionat. 

5. L’administrador selecciona l’indicador 
que vol eliminar. 

 

 6. El sistema elimina l’indicador 
seleccionat, si no depenen d’altres 
indicadors. 
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Cas d’ús:  Consultar taules auxiliars 
Actors:  Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació:  L’administrador vol llistar les taules auxiliars existents. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol llistar les taules 
auxiliars. 

 

 2. El sistema llista els anys del històrics 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’any.  
 4. El sistema mostra el nom de totes les 

taules auxiliars existents en el sistema. 
 
 
Cas d’ús: Arxivar dada 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol arxivar una dada en un històric. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol arxivar una 
determinada dada en un dels anys que ja 
ha estat arxivat. 

 

 2. El sistema mostra un llistat classificat 
per categories amb totes les dades 
estadístiques i els anys que estan 
arxivats. 

3. L’administrador selecciona la dada 
estadística que vol arxivar i l’any on vol 
guardar-la. 

 

 4. El sistema comprova que les 
seleccions són correctes, és a dir, que: 
- L’any de la dada correspon amb l’any 
seleccionat on vol que es guardi la 
dada 
- L’estat de l’arxiu històric indiqui que la 
migració s’ha completat. 
- La inserció dels valors de la dada 
estadística que es vol guarda no 
impliqui una duplicació d’aquests.  

 5. El sistema guarda la dada estadística 
i els seus valors. En el cas que no 
estigués la seva definició guardada 
s’arxiva la definició i les seves 
categories. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que : 

- L’any de la dada no correspon amb l’any seleccionat i torna al pas 3 
- L’estat de l’arxiu indica que no s’ha completat la migració de l’any seleccionat i torna 

al pas 1. 
- Hi ha valors que ja estan arxivats a l’històric de l’any seleccionat i no els guarda. 
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Cas d’ús: Arxivar indicador 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol arxivar una dada en un històric. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol arxivar un 
determinat indicador en un dels anys que 
ja ha estat arxivat. 

 

 2. El sistema mostra un llistat classificat 
per categories amb tots els indicadors i 
els anys que estan arxivats. 

3. L’administrador selecciona l’indicador 
que vol arxivar i l’any on vol guardar-lo. 

 

 4. El sistema comprova que les 
seleccions són correctes, és a dir, que: 
- L’any de l’indicador correspon amb 
l’any seleccionat on vol que es guardi 
l’indicador 
- L’estat de l’arxiu històric indiqui que la 
migració s’ha completat. 
- La inserció dels valors de l’indicador 
que es vol guarda no impliqui una 
duplicació d’aquests.  

 5. El sistema guarda l’indicador i els 
seus valors. En el cas que no estigués 
la seva definició guardada s’arxiva la 
definició i les seves categories. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que : 

- L’any de l’indicador no correspon amb l’any seleccionat i torna al pas 3 
- L’estat de l’arxiu indica que no s’ha completat la migració de l’any seleccionat i torna 

al pas 1. 
- Hi ha valors que ja estan arxivats a l’històric de l’any seleccionat i no els guarda. 
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Cas d’ús:  Arxivar any 
Actors: Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol arxivar la informació d’un any. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol arxivar tota la 
informació d’un determinat any. 

 

 2. El sistema demana l’any que es vol 
arxivar. 

3. L’administració introdueix l’any que vol 
arxivar. 

 

 4. El sistema comprova que : 
- L’any que ha indicat l’administrador no 
estigui arxivat. 

 5. El sistema guarda tota la informació 
(dades estadístiques, indicadors, taules 
auxiliars, categories) de l’any indicat per 
l’administrador. 

 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que : 

- L’any indicat per l’administrador ha estat arxivat anteriorment  
i torna al pas 3. 
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3.2.2.4 Taules auxiliars 
 
 
Cas d’ús:  Definir taula auxiliar 
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol crear una nova taula auxiliar. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1.L’administrador vol definir una nova 
taula auxiliar. 

 

 2. El sistema demana el nom i el 
número de camps de la nova taula 
auxiliar. 

3. L’administrador introdueix els 
paràmetres corresponents. 

 

 4. El sistema comprova que no existeixi 
una taula amb el mateix nom. 

 5. El sistema demana el nom dels 
camps, tipus i característiques 
especials. 

6. L’administrador introdueix el nom dels 
camps, tipus i característiques especials. 

 

 7. El sistema comprova que els valors 
introduïts siguin correctes. 

 8. El sistema crea la nova taula auxiliar. 
 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que ja existeix el nom de la taula que es vol crear i torna al 
pas 3. 
Línia 7: El sistema detecta que: 

- els camps tenen noms repetits  
- falta especificar alguns flags  

i torna al pas 6. 
 
 
Cas d’ús:  Consultar taules auxiliars 
Actors:  Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació:  L’administrador vol llistar les taules auxiliars existents. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol llistar les taules 
auxiliars. 

 

 2. El sistema mostra el nom de totes les 
taules auxiliars existents en el sistema. 
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Cas d’ús:  Consultar contingut 
Actors:  Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació:  L’administrador vol veure el contingut d’una taula auxiliar. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar els valors 
que conté una taula auxiliar. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
taules auxiliars existents. 

3. L’administrador selecciona la taula que 
vol consultar. 

 

 4. El sistema mostra el contingut de la 
taula seleccionada. 

 
 
Cas d’ús:  Editar contingut  
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol editar un/s valor/s d’una taula auxiliar. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol editar el contingut 
d’una taula auxiliar. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
taules auxiliars existents. 

3. L’administrador selecciona la taula que 
vol modificar. 

 

 4. El sistema edita el contingut de la 
taula seleccionada. 

5. L’administrador canvia un o més 
registres. 

 

 6.El sistema guarda els canvis. 
 
 
Cas d’ús:  Afegir/eliminar valor  
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol afegir o eliminar un/s valor/s d’una taula auxiliar. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol afegir o eliminar 
valors al contingut d’una taula auxiliar. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
taules auxiliars existents. 

3. L’administrador selecciona la taula que 
vol modificar. 

 

 4. El sistema mostra el contingut de la 
taula seleccionada. 

5. L’administrador afegeix o elimina un o 
més registres. 

 

 6.El sistema guarda els canvis. 
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Cas d’ús:  Eliminar taula auxiliar  
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol eliminar una de les taules auxiliar. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar una taula 
auxiliar. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
taules auxiliars existents. 

3. L’administrador selecciona la taula que 
vol eliminar. 

 

 4. El sistema elimina la taula auxiliar 
seleccionada. 

 
 
Cas d’ús:  Consultar dades relacionades  
Actors:  Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació: L’administrador vol consultar les dades que estan relacionades amb una taula 
auxiliar. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar les dades 
relacionades amb una taula auxiliar 
determinada. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
taules auxiliars existents. 

3. L’administrador selecciona la taula que 
vol consultar. 

 

 4. El sistema llista les dades 
relacionades amb la taula auxiliar 
seleccionada. 
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3.2.2.5 Gestió d’usuaris 
 
 
Cas d’ús:  Donar d’alta un usuari  
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol donar d’alta a un usuari. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol donar d’alta a un 
usuari. 

 

 2. El sistema demana el nom, el e-mail i 
rol del nou usuari. 

3. L’administrador introdueix el nom, el e-
mail i rol de l’usuari. 

 

 4. El sistema comprova que les dades 
siguin correctes, és a dir, que: 
- el nom de l’usuari sigui vàlid 
- els camps no estiguin buits 
- la adreça de correu sigui vàlida 
- l’usuari no estigui registrat ja. 

 5. El sistema dona d’alta a l’usuari. 
 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que: 

- alguns camps obligatoris estan buits  
- l’adreça de correu no és vàlida  
- ja existeix un usuari amb el nom indicat per l’administrador  

i torna al pas 3. 
 
 
Cas d’ús:  Consultar usuaris  
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol llistar els usuaris registrats. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol llistar als usuaris 
que estan registrats. 

 

 2. El sistema llista tots els usuaris 
registrats. 
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Cas d’ús:  Editar dades usuari 
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol editar les dades referents a un usuari. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol editar les dades 
d’un usuari. 

 

 2. El sistema llista tots els usuaris 
registrats. 

3. L’administrador selecciona l’usuari.  
 4. El sistema edita la informació de 

l’usuari seleccionat. 
5. L’administrador modifica els 
paràmetres. 

 

 6. El sistema comprova que les dades 
siguin correctes, és a dir, que: 
- els camps no estiguin buits 
- la adreça de correu sigui vàlida. 

 7. El sistema guarda els canvis. 
 
Cas alternatiu: 
Línia 6: El sistema ha detectat que: 

- alguns camps obligatoris estan buits  
- no són vàlids  

i torna al pas 5. 
 
 
Cas d’ús:  Donar de baixa usuari  
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol esborrar a un usuari del sistema. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol donar de baixa a un 
usuari. 

 

 2. El sistema llista tots els usuaris 
registrats. 

3. L’administrador selecciona l’usuari.  
 4. El sistema elimina l’usuari 

seleccionat. 
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3.2.2.6 Aplicacions 
 
 
Cas d’ús:  Consultar aplicacions  
Actors:  Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol consultar les diferents aplicacions. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar les 
diferents aplicacions. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de les 
aplicacions existents. 

 
 
Cas d’ús:  Definir una sessió  
Actors:  Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació:  L’administrador vol donar d’alta una sessió d’una aplicació. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol afegir una nova 
sessió a l’aplicació. 

 

 2. El sistema demana els paràmetres 
corresponents segons tipu d’aplicació. 

3. L’administrador introdueix els valors de 
la nova sessió. 

 

 4. El sistema comprova que siguin 
valors correctes, és a dir, que: 
- els camps obligatoris no estiguin buits 
- les dates siguin vàlides 
- els valors de cada camp es 
corresponguin amb el tipus adequat.  

 5. El sistema guarda la nova sessió. 
 
Cas alternatiu: 
Línia 4: El sistema ha detectat que: 

- alguns camps obligatoris estan buits  
- les dates no són vàlides  
- que hi ha valors que no es corresponen amb el tipus del camp  

i torna al pas 3. 
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Cas d’ús:  Editar sessió  
Actors:  Administrador, (Mantenidor), Sistema 
Activació:  L’administrador vol editar la informació d’una sessió. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol editar una sessió.  
 2. El sistema llista les sessions de 

l’aplicació escollida. 
3.L’administrador selecció una sessió.  
 4. El sistema edita la informació 

associada a la sessió escollida. 
5. L’administrador modifica paràmetres.  
 6. El sistema comprova que la 

informació és correcte, és a dir, que:  
- els camps obligatoris no estiguin buits 
- les dates siguin vàlides 
- els valors de cada camp es 
corresponguin amb el tipus adequat. 

 7. El sistema guarda els canvis. 
 
Cas alternatiu: 
Línia 6: El sistema ha detectat que: 

- alguns camps obligatoris estan buits  
- les dates no són vàlides  
- hi ha valors que no es corresponen amb el tipus del camp  

i torna al pas 5. 
 
 
Cas d’ús:  Consultar sessions  
Actors:  Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol llistar les sessions d’una aplicació. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar la sessió 
d’una aplicació. 

 

 2. El sistema llista les sessions de 
l’aplicació escollida. 

 
Cas d’ús:  Consultar una sessió 
Actors:  Administrador, (Mantenidor, Usuari), Sistema 
Activació:  L’administrador vol consultar la informació d’una sessió. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol consultar les 
sessions d’una aplicació. 

 

 2. El sistema llista les sessions de 
l’aplicació escollida. 

3.L’administrador selecció una sessió.  
 4. El sistema mostra la informació 

associada a la sessió escollida. 
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Cas d’ús:  Eliminar sessió  
Actors:  Administrador, Sistema 
Activació:  L’administrador vol esborrar una sessió. 
Curs típic d’esdeveniments: 
 

Actor Sistema 
1. L’administrador vol eliminar una  sessió.  
 2. El sistema llista les sessions de 

l’aplicació escollida. 
3.L’administrador selecció la sessió que vol 
eliminar. 

 

 4. El sistema esborra la sessió 
escollida. 
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4 Anàlisi i Disseny 
  

 En aquesta etapa del desenvolupament del programari cal descriure el funcionament 
del sistema, així com la manera en la que s’executa. En els següents apartats es pretén 
definir el sistema amb el suficient detall per permetre la seva implementació a partir de 
l’especificació. 

 

4.1 Model Arquitectònic 
 
El patró arquitectònic aplicat en el desenvolupament del projecte ha estat el patró 

d’arquitectura en 3 capes. Aquest model segueix el següent esquema: 
 

 
 

 
La capa de presentació sap com presentar les dades a l'usuari, però ignora quines 

transformacions cal fer per donar resposta a les peticions de l'usuari. 
 

1. Es relaciona amb els usuaris: rebent-ne esdeveniments i presentant-los 
respostes i resultats. 

 

Bases de Dades 

Capa de Presentació 

Capa de Domini 

Capa de Gestió de Dades

SGBD

BD

Consulta i 
modificació de les 
dades. 

Encarregada de la 
interacció amb 
l’usuari. 

Porta a terme les 
funcionalitats del 
sistema. 

Responsable de  la 
interacció amb el 
SGBD. 
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2. Es relaciona amb la capa de domini: passant-li els esdeveniments externs i 
consultes, i rebent-ne les respostes i resultats. 

 
3. S'ocupa de: 

 Assabentar-se de les peticions dels usuaris. 
 Ordenar l'execució d'accions. 
 Comunicar els resultats de les accions als usuaris. 
 Tractar finestres, botons, diàlegs, menús i llistats. 

 
La capa de domini sap com satisfer les peticions de l'usuari, però ignora on es 

guarden les dades i com es presenten a l'usuari. 
 

1. Es relaciona amb la capa de presentació: passant-li les respostes i resultats, i 
rebent-ne els esdeveniments externs i consultes. 

 
2. Es relaciona amb la capa de gestió de dades: passant-li les operacions de 

consulta i modificacions de dades, i rebent-ne les respostes i resultats. 
 
3. S'ocupa de: 

 Assabentar-se dels esdeveniments. 
 Controlar-ne la validesa. 
 Canviar l'estat del domini. 
 Executar les accions encomanades. 
 Assabentar-se de les consultes. 
 Obtenir-ne el resultat. 
 Comunicar la resposta. 

 
La capa de gestió de dades sap on i com estan emmagatzemades les dades, però 

ignora com tractar-les. 
 

1. Es relaciona amb la capa de domini: passant-li les respostes i resultats, i 
rebent-ne les operacions de consulta i modificació de dades. 

 
2. Es relaciona amb el sistema de gestió de bases de dades o de fitxers: passant-

li les operacions de consulta i modificacions de dades en el format i llenguatge 
adequats, i rebent-ne les respostes i resultats. 

 
3. S'ocupa de: 

 Permetre al domini ignorar on són les dades. 
 Permetre que determinats objectes del domini siguin persistents. 

 
 

Aquest tipus de patró té com avantatge que facilita : 
 
• 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. 

• La prova. Permet validar les diferents funcionalitats de cada capa 
independentment de si s’ha desenvolupat la resta del sistema. 
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4.2 Normalització de l’esquema conceptual 
 

 El model conceptual, definit a l’apartat d’especificació, explica els conceptes 
significatius del domini, identificant els atributs i associacions, però arribats a aquesta fase 
cal treballar des del punt de vista del programari, i hi ha certes limitacions per implementar 
directament alguns dels conceptes presentats. 

  

 Aquesta transformació del model conceptual s’anomena normalització, per la qual 
s’han d’aplicar els següents canvis en el diagrama: 

• Eliminar les associacions n-àries, n > 2. 

• Eliminar les classes associatives. 

• Tractar la informació derivada. 

• Controlar les restriccions d’integritat. 

 

 

 
   Nom: String
   E-mail: String
   Rol: String

   Id_usuari: intPK

USUARI

    Nom: String

   Id_apartat: intPK

APARTAT MENU

    Nom: String

   Id_item: intPK

ITEM APARTAT

    
        

 
MENU

1

1..*

1* Veu >

1..*

1

 
 

Restriccions textuals 

RT1: Un menú no pot tenir dues instàncies amb el mateix apartat ni ítem. 

 

En aquest cas en desaparèixer la classe associativa ha calgut afegir una restricció 
textual que abans no era necessària. 
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    Valor: int
   Tipus: TipusValor

   id_valor: intPK

VALORS DADA

    Nom: String
   Descripció: String

   Id_dada: intPK

DADA

  

   Nom: String
   Tipus: String 

CAMP

  
  

CLASSIFICACIÓ DADA

    Nom: TaulaAuxiliar

   Id_taula: intPK

VALIDACIÓ

 
   Nom: String
   Descripció: String
   Operació: String

   Id_indicador: intPK

INDICADOR

 

   Condicions: String
   Biblioteca: String
   Data_càlcul: Date
   Valor: TipusValor

   Id_valor: intPK

VALORS INDICADOR

    Nom: String

   Id_categoria: intPK

CATEGORIA INDICADOR

  
  

CLASSIFICACIÓ 
INDICADOR

  
  

OPERANT

  
    

NIVELL 1

  
  

NIVELL 2

  
  

NIVELL 3

1

*

*

1..*

1

1..*
*1..*

1

*

{complete, 
overlaping}

{complete, 
disjoint}

té
V

té >

compost per

0..11..* té >

* *

*

1

  
    

NIVELL 1

    Nom: String

   Id_categoria: intPK

CATEGORIA DADA

  
  

NIVELL 2

  
  

NIVELL 3

1

{complete, overlaping}

tip
us

_o
pe

ra
nt    Nom: String

   Estat: int

   Id_any: intPK

ANY

1..*

1..*

*

*

 
Restriccions textuals 

RT1: No poden haver dos dades amb el mateix nom. 

RT2: Una dada no pot tenir valors repetits, sota les mateixes condicions. 

RT3: La categoria_dada Nivell 2 té com a pare una categoria_dada Nivell 1. 

RT4: La categoria_dada Nivell 3 té com a pare una categoria_dada Nivell 2. 

RT5: Una dada no pot està classificada en més d’una categoria_dada si aquestes no tenen 
una relació de parentesc. 

RT6: Una dada no pot està classificada en dos o més categories que pertanyin al mateix 
nivell. 

RT7: Una dada ha d’estar classificada com a mínim en una categoria i com a màxim en tres 
categories. 

RT8: No poden haver dos indicadors amb el mateix nom. 

RT9: No pot haver un indicador  amb dos valors indicador amb la mateixa condició, 
biblioteca, data_càlcul. 

RT10: La categoria_indicador Nivell 2 té com a pare una categoria_indicador Nivell 1. 
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RT11: La categoria_indicador Nivell 3 té com a pare una categoria_indicador Nivell 2. 

RT12: Un indicador no pot està classificat en més d’una categoria_indicador si aquestes no 
tenen una relació de parentesc. 

RT13: Un indicador no pot està classificat en dos o més categories que pertanyin al mateix 
nivell. 

RT14: Un indicador ha d’estar classificat com a mínim en una categoria i com a màxim en 
tres categories. 

 

En canvi, les relacions i classes sobre les aplicacions no ha patit cap canvi.  

 

   Nom: String

Id_aplicacio: intPK

APLICACIÓ

   Nom: String
   Descripció: String
   Area: AreaTemàtica

Id_sessio: intPK

SESSIÓ DE FORMACIÓ

   Nom: String
   Acrònim: String
   Codi: int

Id_biblioteca: intPK

BIBLIOTECA

*

{complete, disjoint}

1..*

   Data_inici: Date 
   Data_fi: Date
   Ins_1cicle: int 
   Ins_2cicle: int
   Ins_doctorat: int 
   Ins_masterOficial: int
   Ins_masterFPC: int 
   Ins_pdi: int
   Ins_pas: int
   Ins_noupc: int 
   Ins_altres: int  
   As_1cicle: int  
   As_2cicle: int  
   As_doctorat: int
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int  
   As_pdi: int  
   As_pas: int 
   As_noupc: int 
   As_altres: int 
   Lliurada: Boolean
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int 
   Comentaris: String

A MIDA

   Tipus_activitat: TipusActivitat  
   Data_inici: Date
   Data_fi: Date
   Ins_1cicle: int
   Ins_2cicle: int
   Ins_doctorat: int       
   Ins_masterOficial: int   
   Ins_masterFPC: int
   Ins_altres: int
   Apte_1cicle: int 
   Apte_2cicle: int    
   Apte_doctorat: int
   Apte_masterOficial: int  
   Apte_masterFPC: int
   Apte_altres: int
   As_1cicle: int
   As_2cicle: int 
   As_doctorat: int   
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int
   As_altres: int   
   Lliurada: Boolean 
   Credits: int
   Hores_presencials: int 
   Minuts_presencials: int
   Hores_nopresencials: int
   Minuts_nopresencials: int
   Hores_total: int
   Minuts_totals: int 
   Comentaris: String

ACREDITADA

   Data_inici: Date    
   Data_fi:Date  
   Tipus_activitat: String
   As_1cicle:int  
   As_2cicle:int  
   As_doctorat:int
   As_masterOficial: int 
   As_masterFPC: int
   As_pdi: int
   As_pas: int
   As_noupc:int  
   As_altres: int  
   Lliurada: Boolean 
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int
   Comentaris: String

ALTRA

   Nom_assignatura: String 
   Data_inici: Date
   Data_fi: Date
   As_1cicle: int
   As_2cicle: int
   As_doctorat: int
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int
   As_altres: int 
   Mat_1cicle: int
   Mat_2cicle: int
   Mat_doctorat: int  
   Mat_masterOficial: int
   Mat_masterFPC: int 
   Mat_altres: int 
   Lliurada: Boolean
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int
   Participacio: Boolean
   Comentaris: String

PER GRUPS

   Tipus_activitat: TipusActivitat
   Data_inici: Date
   As_1cicle: int
   As_2cicle: int
   As_doctorat: int
   As_masterOficial: int
   As_masterFPC: int
   As_pdi: int
   As_pas: int
   As_noupc: int
   As_altres: int
   Lliurada: Boolean
   Hores_totals: int
   Minuts_totals: int
   Comentaris String

INDIVIDUAL

   Nom: String

Id_unitat: intPK

UNITAT

1..*
1..*

1..*

*

*

*

*

*

1..*

< Formador de

   Nom: String

Id: intPK

FORMADOR

1..*

*

 
 

Restriccions textuals 

RT1: Per cada sessió de formació amb un periode de temps ha de cumplir que data inici  
sigui més petita o igual que data fi. 
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         A mida
         Activitat 1
         Activitat 2
         Doctorat        
         Màster
         Per a tipus d’usuaris en concret
         Especialitzat en certs recursos informàtics

 

<<enumeration>>
TipusActivitat

         Aeronàutica
       Arquitectura
       Ciències de la visió
       Desenvolupament humà i sostenible
       Economia i organització d'empreses
       Edificació
       Energies
       Enginyeria agroalimentària
       Enginyeria civil
       Enginyeria dels materials
       Enginyeria electrònica i telecomunicacions
       Enginyeria mecànica
       Enginyeria paperera
       Enginyeria química
       Enginyeria tèxtil
       Física
       Informàtica
       Matemàtiques i estadístiques
       Nàutica
       Recursos generals
       So, imatge i multimèdia
       Urbanisme

 

<<enumeration>>
AreaTemàtica

         Area temàtica       
       Bases de dades
       Biblioteques
       Categories dades
       Categories indicador
       Col·leccions
       Distribuidors recursos informació
       Espais biblioteques
       Localitzacions catàleg UPC
       Procedència recurs
       Plantes biblioteques
       Fonts finançament
       Productors recursos informació
       Subscripcions recursos informació
       Tipus d’accés
       Tipus activitats formatives
       Tipus desenvolupament professional
       Tipus material
       Tipus personal biblioteques
       Tipus ús equipament
       Tipus recurs electrònic
       Unitats UPC i altres
       Mètode adquisició revistes
       Estat adquisició

 

<<enumeration>>
TaulaAuxilar

  

  
   int

float

 

<<enumeration>>
TipusValor

 
 

 

Com es pot veure, l’única modificació generada després de la normalització del model 
conceptual ha estat la desaparició de les classes associatives, classificació indicador, 
classificació dada i la classe associativa de menú. 

 

D’altra banda, amb l’aplicació de patrons de disseny han aparegut noves classes que 
prèviament no apareixien en el model conceptual. Aquestes classes són necessàries per 
facilitar l’accés als diferents elements dels objectes i als propis objectes emmagatzemats en 
el sistema. Més concretament els patrons aplicats han estat: 

 

• Patró Iterador 

Aquest patró permet un recorregut seqüencial dels elements dels objectes 
emmagatzemats en el sistema. Per tal de fer-ho possible es va crear una nova 
classe anomenada Iterador que proporciona una interfície per accedir i recórrer la 
llista d’elements. 
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• Patró Controlador 

El disseny en capes del sistema implica que els esdeveniments externs que la 
capa de domini rep de la capa de presentació han de ser atesos per alguna classe. 
Aquesta responsabilitat recau sobre la classe Controlador, que serà l’encarregada de 
rebre aquests esdeveniments i dur a terme els processos necessaris pel seu bon 
funcionament. 

 

• Patró Diccionari  
El patró diccionari és aplicat per mantenir una col·lecció d’objectes als que es 

poden accedir mitjançant una clau, és a dir, per cada objecte del sistema del que es 
precisa consultar una instància hi haurà una classe Diccionari d’aquell objecte. 
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4.3 Diagrames de seqüència 
 

Els diagrames de seqüència d’un sistema són una representació que mostra 
gràficament, per cada cas d’ús, els events generats pels actors i pel sistema, així com l’ordre 
en el que se succeeixen. Per tant, proporcionen un esquema sobre el funcionament de les 
diferents operacions que té el sistema. 

 

Els diagrames de seqüència depenen del desenvolupament fet anteriorment dels 
casos d’ús, i degut a la gran quantitat que hi ha i la similitud entre ells, s’ha pres la decisió de 
mostrar els diagrames de les operacions més rellevants per no fer massa extensa la 
memòria. 

 

4.3.1 Definir dada estadística 
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4.3.2 Consultar dades estadístiques 
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4.3.3 Filtrat de dades 
 

Filtrat dades

:Diccionari_Categoria_Dada

llista de dades

Get_

c:Categoria_Dada

:Iterador

First()

c:Categoria_Dada

Dades()

:Iterador

IsDone()

Current_Item()

d:Dada

*

Next_Item()

Destroy()

:Controlador_Dada

d:Dada

Valors Dada()

:Iterador :Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

:Valors Dada

*

Next_Item()

Destroy()

Si algun valor de la dada 
cumpleix la condició del 
filtrat s'inserta en la llista.
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4.3.4 Eliminar dada estadística 
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4.3.5 Consultar indicadors relacionats 
 

:Controlador_Dada

Consultar indicadors relacionats

:Diccionari_Dada

Get_

d:Dada
:Diccionari_Indicador

Elements()

:Iterador

:Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

Next_Item()

Destroy()

:Indicador

*

Si l'operant coincideix 
amb la dada, l'indicador

s'inserta a la llista.

llista_indicadors

:Indicador

Operants()

:Iterador :Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

:Operant

*

Next_Item()

Destroy()
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4.3.6 Introduir valor 
 

 
 

4.3.7 Consultar valors  
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4.3.8 Eliminar valor 

:Controlador_Dada

:Diccionari_Dada

Get_

v:Valors Dada
v:Valors Dada

Destroy()

Eliminar valor

 
 

4.3.9 Definir indicador (simple) 
 

:Controlador_Indicador

:Indicadornew

Set(nom)

Set(descripció)

Definir indicador

:Operant
new

Set(tipus)

crear Operant*

:Operant

:Dicc_Categoria_Indicador

Get_

Crear_Assoc_Categoria_Indicador

:Categoria Indicador

:Indicador

Set(operació)

:Diccionari_Indicador

Put
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4.3.10 Consultar indicadors 
 

:Controlador_Indicador

Consultar indicadors

:Dicc_Categoria_Indicador

llista d'indicadors

Get_

c:Categoria_Indicador

:Iterador

First()

c:Categoria_Indicador

Indicadors()

:Iterador

IsDone()

Current_Item()

:Indicador

*

Els indicadors es van 
acumulant en una llista.

Next_Item()

Destroy()

 



Magatzem de dades de l’SBD                                                                                             Memòria PFC 
 

80 

4.3.11 Consultar valors de l’indicador 
 

:Controlador_Indicador
:Diccionari_Indicador

Get_

i:Indicador i:Indicador

Valors indicador()

:Iterador :Iterador

First()

IsDone()

Next_Item()

Destroy()

Current_Item()

:Valors Indicador

Els valors de l'indicador
es van acumulant a 

una llista.

*

llista_valors_indicador

Consultar valors
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4.3.12 Eliminar indicador 
 

:Controlador_Indicador

:Diccionari_Indicador

Get_

i:Indicador i:Indicador

Valors indicador()

:Iterador :Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

vi:Valors Indicador

Eliminar_Assoc_Valors

v:Valors_Indicador

Destroy()

*

Next_Item()

Destroy()

:Iterador

Categoria Indicador()

:Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

:Categoria Indicador

Next_Item()

Destroy()

Eliminar_Assoc_Categoria_Indicador

Destroy()

*

Eliminar indicador
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4.3.13 Calcular indicador 
 
 

:Controlador_Indicador
:Diccionari_Indicador

Get_

i:Indicador i:Indicador

Operants()

:Iterador
:Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

Next_Item()

Destroy()

:Operant

:Operant

Recalcular()

:resultat

:Diccionari_Valors_Indicador

Put

*

Depenent de l'operació que
té l'indicador els resultats que

es van obtenint s'aniran 
sumant, restant, dividint o 

multiplicant, fins a donar un 
únic valor.

:Valors Indicador

Calcular valor

 
 

 

La funció Recalcular() permet obtenir el resultat d’un operant sota les condicions 
definides en la creació de l’indicador, és a dir, cada que operant (una dada estadística o un 
indicador) té associades unes condicions que variaran el seu valor segons la consulta que 
es volgui fer, com per exemple obtenir les instàncies d’una dada que tenen data del 2005 i 
després voler obtenir les del 2006. 
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4.3.14 Consultar dades històrics 
 

:Controlador_Dada

Consultar dades estadístiques

llista de dades

:Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

:Dada

*

Next_Item()

:Diccionari_Any

a:Any

Get_

a:Any

Dades()

:Iterador

Destroy()

Les dades s'acumulen 
en una llista segons
 l'any seleccionat i 
la seva categoria.

:Dada

CategoriesDada()

:Iterador

First()

IsDone()

Current_Item()

:Categoria Dada

*

Destroy()

:Iterador

Next_Item()
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4.3.15 Consultar indicadors històrics 
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4.3.16 Arxivar dada 

:Diccionari_Dada

d:Dada

Get_

d:Dada

Nom

:String

Si la dada pertany 
a l'any indicat.

:Dada_Hst

Set(nom)

Set(descripció)

:Camp
new

Set(nom)

Set(tipus)

Crear_Camp()*

:Diccionari_Camp

:Camp

Crear_Assoc_Camp
:Diccionari_Categoria_Dada_Hst

Get_

Crear_Assoc_Categoria

:Categoria Dada

Put

Obtenir Validacio()

:Validació

Crear_Assoc_Validacio

:Diccionari_Dada_Hst

Put

new

:Diccionari_Dada

Get_

d:Dada
:Valors_Dada

Tipus

Valor

:Diccionari_Valors_Dada

Crear_Assoc_Valor

Si la definició de la 
dada no està a 

l’històric

Put

Arxivar dada

:Controlador_Dada
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4.3.17 Arxivar indicador 
 

:Controlador_Indicador

Arxivar indicador

:Diccionari_Indicador

i:Indicador

Get_

i:Indicador

Nom

:String

Si l'indicador pertany 
a l'any indicat.

:Indicador_Hst

Set(nom)

Set(descripció)

:Operant
new

Set(tipus)

crear Operant*

:Operant

:Dicc_Categoria_Indicador_Hst

Get_

Crear_Assoc_Categoria_Indicador

:Categoria Dada

:Diccionari_Indicador_Hst

Put

new

:Diccionari_Indicador_Hst

Get_

d:Dada
:Valors_Indicador_Hst

Tipus

Valor

:Diccionari_ValorsIndicadorHst

Crear_Assoc_Valor

Si la definició de 
l’indicador no 

està a l’històric

Put

Set(operació)
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4.3.18 Arxivar any 
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En aquest últim diagrama de seqüència, degut a la seva dimensió, s’ha omès la part 
d’arxivar dades, indicadors i taules auxiliars. Al seu lloc s’ha indicat la funció corresponent: 

- Arxivar dada 

Migrar a l’històric totes les dades estadístiques que pertanyen a l’any seleccionat, les 
seves categories i valors. 

- Arxivar indicador 

Migrar a l’històric tots els indicadors que pertanyen a l’any seleccionat, les seves 
categories i valors. 

- Arxivar Taules Auxiliars 

Migrar a l’històric totes les taules auxiliars existents per a l’any seleccionat. 
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4.4 Model Relacional 
 

En aquesta secció es mostrarà l’estructura de les taules que constitueixen la base de 
dades que s’utilitza per emmagatzemar la informació. Cal esmentar que actualment es 
disposa de dues bases de dades fixes, una que conté les dades estadístiques i indicadors 
actuals, així com tota la informació auxiliars necessària, i una altra base de dades que conté 
la informació sobre les aplicacions. Aquesta metodologia ve donada pel fet que les 
aplicacions sobre les sessions de formació no formen part del magatzem de dades de l’SBD, 
sinó que són eines per a la gestió pròpia del servei i que a més s’extreurà informació que 
posteriorment s’usarà per aportar noves dades al magatzem de dades. 

 

D’altra banda, es disposa de diverses bases de dades, una per cada any que es volgui 
arxivar, és a dir, que el número de bases de dades serà variables depenent els històrics 
guardats per cada any. Més endavant s’explicarà amb més detall. 

 

Taules referents al menú: 

Apartat_menu ( Id, Titol, Permis )  

Item_apartat_menu ( Id_apartat_menu, Id, Text, Enllac, Query_string )  

 

Taules auxiliars variables. Aquestes taules poden variar el seu contingut d’any en any, 
segons les noves necessitats i variacions en l’estructura de les biblioteques. Així mateix, el 
nombre de taules pot augmentar o disminuir. 

aux_area_tematica ( id, nom ) 

aux_bases_dades ( id, Unitat ) 

aux_biblioteques ( id, Nom, Nom_Sencer, Codi ) 

aux_categories_dades ( id, Nom, Nivell ) 

aux_categories_indicadors ( id, Nom, Nivell ) 

aux_coleccions ( id, Nom ) 

aux_distribuidors_recursos_informacio ( id, Nom )  

aux_espais_biblioteques ( id, Nom ) 

aux_estat_adquisicio ( id, Nom, Codi )  

aux_fonts_financament ( id, Nom )  

aux_localitzacions_cataleg ( id, Codi, Nom ) 

aux_metode_adquisicio_revistes ( id, Nom, Codi )  

aux_plantes_biblioteques ( id, Nom ) 

aux_procedencia_recurs ( id, Nom ) 

aux_productors_recursos_informacio ( id, Nom )  

aux_subscripcions_recursos_informacio ( id, Nom )  

aux_tipus_acces ( id, Nom ) 

aux_tipus_activitat_formativa ( id, Nom ) 

aux_tipus_desenvolupament_professional ( id, Nom ) 
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aux_tipus_material ( id, Nom, Codi ) 

aux_tipus_personal_biblioteques ( id, Nom ) 

aux_tipus_recurs_electronic ( id, Nom ) 

aux_tipus_us_equipaments ( id, Nom ) 

aux_unitats_basiques ( id, Nom, Nom_Sencer, Codi, Tipus ) 

tipus_unitats ( id, sigles, nom )  

 

Taules auxiliars fixes. Aquestes taules es mantindran en el sistema permanentment, encara 
que el seu contingut varïi amb el temps. 

taules_auxiliars ( id, nom, nom_taula, ordenacio )  

tipus_valor ( id, nom, format )  

usuaris ( id, nom, mail, rol )  

anys (id,nom_bd,estat) 

 

Taules referents a les dades: 

definicio_dades ( id, nom, nom_sencer, tipusvalor, descripcio, validacio, camp1, 
tipus1, validacio1, camp2, tipus2, validacio2, camp3, tipus3, validacio3, camp4, 
tipus4, validacio4, camp5, tipus5, validacio5, camp6, tipus6, validacio6, camp7, 
tipus7, validacio7, camp8, tipus8, validacio8, camp9, tipus9, validacio9, camp10, 
tipus10, validacio10 )  

categories_dada ( id_dada, id_categoria )  

on la clau externa per la comunicació de les dues taules és id i id_dada 

 

Taules amb els valors de les dades definides. Aquest tipus de taules es van generant a 
mesura que es van definint noves dades, per tant no sempre seran les mateixes. Aquí 
només hi ha un petit exemple, per no fer-ho massa extens: 

dada_desenvolupament_professional_actuacions ( id, data, biblioteca, 
tipus_personal_biblioteques,  tipus_desenvolupament, valor ) 

dada_impressores ( id, data, biblioteca, tipus_us, valor )  

dada_loans ( id, biblioteques, data, valor )  

dada_ocupacio ( id, biblioteca, data, festius_o_caps_de_setmana, valor )  

dada_pc ( id, data, biblioteca, tipus_us, portatil, valor )  

dada_prestec ( id, biblioteques, data, valor )  

 

Taules referents als indicadors: 

definicio_indicadors ( id, nom, nom_sencer, tipus, descripcio, param1, tipus_param1, 
condicio1, param2, tipus_param2, condicio2, param3, tipus_param3, condicio3, 
param4, tipus_param4, condicio4, param5, tipus_param5, condicio5, param6, 
tipus_param6, condicio6, param7, tipus_param7, condicio7, param8, tipus_param8, 
condicio8, param9, tipus_param9, condicio9, param10, tipus_param10, condicio10, 
operacio )  

valors_indicadors ( id_indicador, id_valor, biblioteca, data_calcul, condicions, valor )  
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categories_indicador ( id_indicador, id_categoria ) 

on la clau externa per la comunicació de les taules és id i id_indicador. 

 

 

Tot seguit es mostra el codi SQL per la creació de les taules esmentades anteriorment. 
De la mateixa manera que abans, en el cas de les taules que contenen els valors de cada 
dada, només es defineixen uns exemples. 
 
 
CREATE TABLE `Apartat_menu` ( 

  `Id` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Titol` text collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Permis` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`Id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `Item_apartat_menu` ( 

  `Id_apartat_menu` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Id` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Text` text collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Enllac` text collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Query_string` text collate latin1_general_ci, 
  PRIMARY KEY  (`Id_apartat_menu`,`Id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `anys` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom_bd` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `estat` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
 
CREATE TABLE `aux_area_tematica` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_bases_dades` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Unitat` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_biblioteques` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Nom_Sencer` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Codi` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
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CREATE TABLE `aux_categories_dades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Nivell` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_categories_indicadors` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Nivell` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_coleccions` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
 
CREATE TABLE `aux_distribuidors_recursos_informacio` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_espais_biblioteques` ( 

  `id` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_estat_adquisicio` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Codi` char(2) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_fonts_financament` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_localitzacions_cataleg` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Codi` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Nom` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
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CREATE TABLE `aux_metode_adquisicio_revistes` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Codi` char(2) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_plantes_biblioteques` ( 

  `id` int(11) NOT NULL default '0', 
  `Nom` varchar(16) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
  
 
CREATE TABLE `aux_procedencia_recurs` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
 
CREATE TABLE `aux_productors_recursos_informacio` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_subscripcions_recursos_informacio` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
  
 
CREATE TABLE `aux_tipus_acces` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_tipus_activitat_formativa` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
 
CREATE TABLE `aux_tipus_desenvolupament_professional` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
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CREATE TABLE `aux_tipus_material` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Codi` char(2) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_tipus_personal_biblioteques` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
 
CREATE TABLE `aux_tipus_recurs_electronic` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
 
CREATE TABLE `aux_tipus_us_equipaments` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `aux_unitats_basiques` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `Nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Nom_Sencer` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `Codi` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0', 
  `Tipus` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
 
CREATE TABLE `categories_dada` ( 

  `id_dada` int(11) NOT NULL default '0', 
  `id_categoria` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id_dada`,`id_categoria`) 

)  
  
 
CREATE TABLE `categories_indicador` ( 

  `id_indicador` int(11) NOT NULL default '0', 
  `id_categoria` int(11) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id_indicador`,`id_categoria`) 

)  
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CREATE TABLE `dada_desenvolupament_professional_actuacions` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `data` date default NULL, 
  `biblioteca` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_personal_biblioteques` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_desenvolupament` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `valor` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

 
CREATE TABLE `dada_impressores` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `data` date default NULL, 
  `biblioteca` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_us` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `valor` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `dada_loans` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `biblioteques` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `data` date default NULL, 
  `valor` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `dada_ocupacio` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `biblioteca` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `data` date default NULL, 
  `festius_o_caps_de_setmana` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `valor` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `dada_pc` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `data` date default NULL, 
  `biblioteca` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_us` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `portatil` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `valor` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `dada_prestec` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `biblioteques` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `data` date default NULL, 
  `valor` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
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CREATE TABLE `definicio_dades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL default '', 
  `nom_sencer` varchar(50) character set utf8 NOT NULL default '', 
  `tipusvalor` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL default '', 
  `descripcio` longtext character set utf8 NOT NULL, 
  `validacio` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp1` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL default '', 
  `tipus1` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL default '', 
  `validacio1` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp2` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus2` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio2` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp3` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus3` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio3` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp4` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus4` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio4` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp5` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus5` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio5` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp6` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus6` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio6` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp7` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus7` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio7` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp8` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus8` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio8` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp9` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus9` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio9` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `camp10` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `tipus10` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  `validacio10` varchar(50) character set utf8 collate utf8_bin default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
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CREATE TABLE `definicio_indicadors` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `nom_sencer` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `tipus` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `descripcio` longtext collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `param1` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param1` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio1` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param2` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param2` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio2` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param3` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param3` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio3` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param4` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param4` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio4` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param5` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param5` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio5` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param6` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param6` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio6` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param7` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param7` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio7` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param8` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param8` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio8` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param9` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param9` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio9` longtext collate latin1_general_ci, 
  `param10` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL, 
  `tipus_param10` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicio10` longtext collate latin1_general_ci, 
  `operacio` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
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CREATE TABLE `taules_auxiliars` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `nom_taula` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `ordenacio` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
 
  
CREATE TABLE `tipus_unitats` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `sigles` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `nom` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
CREATE TABLE `usuaris` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `mail` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `rol` varchar(50) NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

)  
 
 
CREATE TABLE `valors_indicadors` ( 

  `id_indicador` int(11) NOT NULL default '0', 
  `id_valor` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `biblioteca` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `data_calcul` varchar(25) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `condicions` longtext collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `valor` float NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id_indicador`,`id_valor`) 

) 
  
CREATE TABLE `tipus_valor` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `nom` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL default '', 
  `format` varchar(25) collate latin1_general_ci default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 

) 
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Fins ara s’ha descrit el disseny de les bases de dades que s’han definit com les 
actuals. Pel que fa a les dades històriques es disposarà d’una base de dades per cada any 
guardat, és a dir, que per cada migració d’informació que es faci hi haurà una nova base de 
dades que contindrà totes les definicions de les dades estadístiques, els valors d’aquestes 
dades, els indicadors i els seus valors, així com el contingut i relació de taules auxiliars 
d’aquell any. 

 

Magatzem de 
dades actuals

Magatzem de 
sessions de 

formació

Magatzem 
de dades 

històriques 
2004

Magatzem 
de dades 

històriques 
2005

Magatzem 
de dades 

històriques 
n

.

.

.

Estructura del DW

Migració de l’any n

Migració de l’any 2004

Migració de l’any 2005
Extracció 

d’informació

 
 

Si bé la primera idea va se fer una única base de dades d’històrics perque amb aquest 
disseny guardar un nou any suposava modificar el nom de les taules auxiliars per no 
confondre amb les ja guardades, restablir la relació entre aquestes taules amb les dades 
estadístiques i indicadors. El cost d’aquestes operacions suposaria un retard en l’obtenció 
del resultat. És per aixó que es va decidir diposar d’una base de dades per cada any arxivat, 
agilitzant el procés de migració i obtenint una estructura més ordenada i clara per la seva 
administració. 

 

Així doncs, la base de dades que conté la informació actual contindrà informació sobre 
la dades estadístiques i els seus valors, els indicadors i els seus valors, les taules auxiliars i 
les seves relacions, a més de les dades sobre els usuaris. Un cop feta la migració cada nova 
base de dades serà pràcticament una còpia del magatzem de dades actual excepte per la 
informació referent als usuaris. 

 

D’altra banda, es disposarà d’una taula on s’anirà emmagatzemant els anys que s’han 
arxivat, així com el seu estat, és a dir, per cada bloc d’informació arxivat (dades 
estadístiques, indicadors o taules auxiliars), es canviarà l’estat. Si per algun motiu hi ha un 
error en qualsevol migració d’aquests blocs, es veurà en aquesta taula on s’ha produït 
l’anomalia. 
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4.5 Mapa de Navegació 
 

En aquesta secció es pretén mostrar el funcionament de l’aplicació a través de fluxos 
d’activitat i es veu així com navegar pel magatzem de dades i obtenir la informació 
necessària. Per fer-ho més entendible se seguirà l’ordre del menú de l’aplicació un cop 
autentificat l’usuari com es mostra a continuació. 

 

Autenticació

Dades estadístiques Indicadors Històrics Taules auxiliars Gestió d’usuaris

Autentificació incorrecta

Aplicacions
 

 

4.5.1 Dades estadístiques 
 

La següent il·lustració descriu el funcionament que tindrà l’aplicació per les diferents 
opcions que es troben en l’apartat de dades estadístiques. Per simplificar el dibuix s’ha 
dividit en dues parts, on continuació 1 no implica cap pas intermedi sinó un identificador pel 
seguiment del flux. 

Error: Estructura i/o 
format del fitxer incorrecte

Dades estadístiques

Definir 
(per pantalla)

Definir 
(per fitxer)

Consultar
Carregar valors 

(simple)
Carregar valors 

(múltiple)
Enviar avís 

d’actualització

Continuació 1

Error: dada 
repetida

Error: valor 
repetit

Error: dada
inexistent

Filtrat de dades
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Introduir 
valor

Generar 
plantilla

Consultar 
indicadors 
relacionats

Eliminar 
dada 

estadística

Consultar 
valors

Eliminar
valor

Editar
valor

Descarregar
document

Continuació 1

Error: conté 
valors

Error: valor
repetit

 
4.5.2 Indicadors 

 

Aquest diagrama mostra el comportament de les funcionalitats que es poden trobar en 
l’apartat d’indicadors segons l’opció escollida. 

 

Indicadors

Definir (simple) Definir (avançat)

Consultar

Càlcul 
valor

Eliminar 
indicador

Consultar 
valors

Eliminar
valor

Descarregar
document

Error: Indicador 
repetit

Error: Operants 
inexistents

Filtrat d’indicadors
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4.5.3 Històrics 
  

 A través del següent flux es pot observar les diferents opcions preses segons la 
secció escollida de l’apartat d’històrics. 

 

Consultar dades Consultar indicadors Arxivar any Arxivar dada Arxivar indicador

Històrics

Continuació 2Continuació 1

Error: No conté valors 
de l’any especificat

Error: Conté valors 
ja arxivats

Error: Any ja arxivat

 
 

Consultar 
indicadors 
relacionats

Eliminar 
dada 

estadística

Consultar 
valors

Eliminar
valor

Editar
valor

Descarregar
document

Continuació 1

Error: conté 
valors

Error: Valors 
modificats incorrectes

Consultar any
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Consultar

Càlcul 
valor

Eliminar 
indicador

Consultar 
valors

Eliminar
valor

Descarregar
document

Error: opernats
inexistents

Continuació 2

 
 

4.5.4 Aplicacions 
 

Aquest diagrama mostra les alternatives possibles un cop escollida l’opció de sessions 
de formació que hi ha a l’apartat d’aplicacions. 

 

Aplicacions

Sessions
formatives

Consultar sessió
formativa

Editar sessió Consultar
informació sessió

Afegir nova
sessió

Eliminar sessió
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4.5.5 Taules auxiliars 
 

Un cop escollida l’opció de taules auxiliars, depenent de les dues opcions que se 
seleccioni, es podrà accedir a les següents funcionalitats mostrades. 

 

Taules Auxiliars

Consultar
Crear nova 

taula
Error: Taula 

repetida

Eliminar 
taula

Consultar dades 
estadístiques 
relacionades

Consultar 
contingut

Editar 
contingut

Afegir / Eliminar 
valor

 
4.5.6 Gestió d’usuaris 

 

Aquest diagrama indica la navegació que es pot seguir un cop seleccionat l’apartat de 
gestió d’suaris dins del menú. 

Llistar usuarisAfegir usuari

Gestió d’usuaris

Editar dades
d’usuari Eliminar usuari

Error: Ja existeix 
un usuari amb 
el mateix nom

Error: Adreça de 
correu no vàlida

Error: Camps buits
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5 Desenvolupament del projecte 
 

El propòsit d’aquesta secció s descriure les diferents etapes del desenvolupament del 
projecte així com el seu cost. L’anàlisi temporal es mostrarà desglossat en diferents fases 
amb el temps emprat per cada una d’elles. Pel que fa al cost, es tindrà en compte tant la 
infrastructura hardware com les hores  de programació i disseny. 

 

5.1 Planificació del projecte  
 

La planificació del projecte està dividida en quatre fases, que proporcionen una pauta 
de treball per a la realització de cada tasca. A continuació s’explicarà en que consisteix cada 
una d’aquestes fases amb l’objectiu de fer-ho més entenedor. 

 

Estudi de la proposta 
En aquesta fase inicial s’estudia la viabilitat del projecte tenint en compte les 

necessitats per les quals ha sorgit el projecte i tecnologies més adequades per dur-lo a 
terme. 

 

Fase 1 
En aquesta etapa s’identifica el conjunt de dades estadístiques i d’indicadors, 

quantitatius i qualitatius, que actualment s’alimenten i s’utilitzen a les Biblioteques de la UPC 
i també d’aquells nous que es volen incorporar al sistema. Aquesta fase és prou important, 
ja que constituirà una part fonamental per concretar i desenvolupar els requeriments del 
sistema, ja que l’objectiu és que sigui suficientment obert per a què s’adapti a tots els 
usuaris. 

 

Fase 2 
Estudiar diferents alternatives per a triar una plataforma que s’adapti a l’arquitectura de 

dades de l’SBD. 

 

Fase 3 
Aquesta fase està formada per les següents etapes: 

 
Disseny de la Base de Dades 

Un cop especificat el context del sistema es passa a modelar la base de dades que 
constituirà l’estructura on es guardarà tota la informació obtinguda pel magatzem de dades. 

 

Desenvolupament de funcionalitats 

Aquesta fase permetrà desenvolupar cada una de les funcionalitats establertes en 
l’especificació dels requisits. 
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Implementació 

Cada una de les funcionalitats del sistema, dissenyades en etapes anteriors, serà 
implementada en el llenguatge escollit.  

 

Integració a la intranet de l’SBD  

Adaptació a les interfícies gràfiques de la intranet i integració de totes les funcionalitats 
desenvolupades. 

 

Fase 4 
Aquesta fase està formada per les següents etapes: 

 

Incorporació dels valors històrics 

En aquesta etapa s’afegiran al sistema els valors històrics, és a dir, totes les dades 
estadístiques i els indicadors de les que disposa l’SBD d’altres anys. També s’incorporarà 
informació pertinent a aquest any. 

 

Proves 

Es verificarà que totes les funcionalitats implementades del sistema actuen de la forma 
esperada, sense cap anomalia. 

 

Documentació 

L’etapa de documentació es destinarà a l’elaboració de la memòria, deixant constància 
de tot el treball realitzat en les etapes i fases anteriors. 
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El següent quadre mostra la planificació que es va fer inicialment per al 
desenvolupament del projecte. Com es pot veure era clarament optimista. Amb el curs del 
temps els períodes per cada fase s’han anat allargant degut a canvis dels requisits. 

 

 
 

 

 La següent figura mostra la planificació final establerta després de fer tots els canvis 
pertinents. Això ha afectat sobretot a la part  inicial per establir una estandardització per la 
definició de les diferents dades i a la part d’implementació i definició de funcionalitats. D’altra 
banda, el període de documentació s’ha ampliat degut a inserció de més informació amb 
l’objectiu de facilitar a l’usuari l’ús del magatzem de dades. 
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5.2 Cost del projecte 
 

L’estudi econòmic del projecte s’ha fet basant-se, tant en el personal que ha fet 
possible el desenvolupament del sistema, com en el suport hardware necessari per dur-lo a 
terme. Per tant, el cost de cadascuna de les parts implicades es presentarà desglossat en 
dues taules. 

 

El cost que ha suposat el desenvolupament del projecte ha estat mesurat en les hores 
de feina dedicades segons les tasques realitzades: 

 

Tasca Recurs emprat € / h Hores totals Total 

Aprenentatge d’eines Programador 35 20 700 

Disseny gràfic Dissenyador gràfic 35 18 630 

Anàlisis de requeriments Analista 48 73 3504 

Suport per la definició de 
dades i indicadors 

Analista 48 38 1824 

Especificació Analista 48 52 2496 

Disseny Analista 48 61 2928 

Programació Programador 35 296 10360 

Proves Programador 35 50 1750 

Documentació Programador 35 148 5180 

Direcció del projecte Director 70 30 2100 

TOTAL -- -- 766 31472

 

Cal esmentar que s’ha decidit incloure al cost sobre el desenvolupament del projecte la 
fase previa d’aprenentatge per part del programador del llenguatge i eines sobre codi lliure, 
ja que forma part dels requisits establerts. 

 

Els dos servidors emprats pel magatzem de dades són el SOD, que ja estava en 
funcionament, i LDAP que proporciona gratuïtament la UPC. Per tant, s’ha considerat que el 
preu pel que fa al maquinari no suposa un cost adicional al projecte. 

 

Per tant, el cost total estimat del desenvolupament del projecte és el següent: 

 

 Preu   

Cost en hores de feina 31472 €

Hardware 0,00 €

TOTAL 31472 €
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6 Conclusions i futur 
 

El pròposit de millora dels serveis que ofereixen les biblioteques de la UPC, ha dut a 
terme el desenvolupament del magatzem de dades de l’SBD que té com a principal objectiu 
aplegar les dades històriques rellevants i extreure’n informació útil per afavorir cada un 
d’aquests serveis. 

 

El principal problema trobat va ser l’ambiguitat en la que es presentava la informació, 
és a dir, que un mateix concepte podia estar representat de diferent manera, donant 
conclusions errònies sobre les dades obtingudes. Amb la realització d’aquest projecte s’ha 
assolit una estardardització per a la presentació d’aquests conceptes i emmagatzemar-los 
en una estructura única, obtenint amb exit els objectius establerts. 

 

Actualment, el magatzem de dades de l’SBD es troba en fase de proves. Un cop en 
funcionament encara hi haurà un periode d’adaptació per part dels responsables de les 
biblioteques per entendre el seu funcionament. 

 

Tot i que les funcionalitats que té el magatzem de dades cobriexen els requisits 
descrits pel client es preveu una sèrie de millores amb les quals no només es facilitarà el 
procés de migració de dades estadístiques i indicadors, sinó que donarà lloc a noves 
funcionalitats que beneficiaran l’obtenció d’informació. 

 

Les millores més significatives són la implementació d’una funcionalitat que permeti la 
definició d’indicadors amb dades i/o indicadors de diferents anys i el desenvolupament d’una 
eina que extregui la informació necessària de les diferents sessions de formació i obtenir les 
dades estadístiques corresponents.  

 

Indicadors multiany 

Aquesta millora ve donada per la necessitat d’obtenir indicadors sobre dades i/o 
indicadors de diferents anys. Fins ara, només es podien crear indicadors amb informació 
d’un mateix any i així facilitar la migració de tota la informació d’un any en concret. 

 

Extracció de dades 

Pel que fa a les aplicacions de sessions de formació, només es disposa de formularis 
amb els quals es pot guardar la informació. Amb aquesta millora es pretén extreure 
automàticament aquesta informació per definir noves dades estadístiques. 

 

D’altra banda es pretén perfeccionar la càrrega automatica de dades estadístiques i 
crear analogament un sistema per la càrrega d’indicadors mitjançant un fitxer. Aquestes 
millores són necessàries principalment pel primer periode de migració de tota la informació 
de que disposen les biblioteques de la UPC, ja que resulta costós guardar-la de forma 
manual tenint en compte la gran quantitat de dades estadístiques i indicadors que es tenen 
d’anys anteriors. 
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8 Annex 1: Manual d’ús 
 

A continuació es descriuran les diferents seccions que formen part del manual del 
magatzem de dades de l’SBD que facilitarà als usuaris la utilització de les diferents 
funcionalitats del sistema. 

 

Els documents que conformen l’apartat magatzem de dades de l’SBD del sistema són: 

• Sobre El magatzem de dades de l’SBD 

• Llibre clau del magatzem de dades de l’SBD (manual d’usuari del magatzem de 
dades de l’SBD1)  

• Llibre clau de les aplicacions per a la gestió de la formació d’usuaris de l’SBD 

 

 

8.1 Sobre El magatzem de dades de l’SBD 
 

8.1.1 Què és el Magatzem de dades de l’SBD? 
 

El magatzem de dades de l’SBD (MD-SBD) és un sistema que permet recollir i 
preservar les dades estadístiques i els indicadors anuals que les biblioteques de la UPC 
considerin d’interès. Es posa en funcionament el gener de 2007. 

 

• Disseny: El de la intranet de l’SBD dissenyat a l’any 2004 per la Factoria de 
Recursos Docents de la biblioteca de l'EPSEVG i modificada per al MD_SBD per la 
Factoria de Recursos Docents de la biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

• Programació: Unitat de Recursos Digitals  

• Plataforma: MySQL + PHP  

• Servidor: SOD 

o Marca i model: BULL Express 5800 120 Re1 

o Processador Pentium Xeon a 2,8 Ghz  

o 1MB de cache  

o Xipset Intel E7520 + ICH5R + PXH  

o Velocitat del Bus 800 MHz  

o Memòria DDR333 SDRAM-2  

o 1 Disc Ultra 320/m SCSI de 36Gb 

• Accés: https://sod.upc.es/magatzem_dades/interficie/inici.php 

• Usuari i contrasenya: el de la intranet de la UPC (LDAP) 

• Normalització del noms: a partir de les “Pautes per a la definició de dades 
estadístiques, indicadors i taules auxiliars del magatzem de dades de l’SBD” 

 
                                                      
1 El manual del sistema té el format “Llibre clau” que és l’estàndard de explicació d’un servei a l’SBD.  
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8.1.2 Com es manté el magatzem de dades de l’SBD? 
 

Cada biblioteca estableix la/es persona/es que disposen de privilegis per a: 

• Sol·licitar incloure la definició de noves dades estadístiques i/o indicadors dins el 
magatzem de dades 

• Introduir valors de les dades estadístiques definides 

• Calcular i guardar valors dels indicadors definits 

 

A Serveis Generals de Biblioteques, les persones responsables de l’administració del 
magatzem de dades s’ocupen de definir dades i indicadors, mantenir la llista d’usuaris, 
enviar avisos de sol·licitud d’actualització del valor d’alguna dada, etc. Actualment són: 

 

• Mercè Mestre (merce.mestre@upc.edu) 

• Rosalia Ordóñez (rosalia.ordonez@upc.edu) 

• Marta López (marta.lopez-vivancos@upc.edu) 

• Marta Roca (marta.roca@upc.edu) 

• Paquita Calderón (paquita.calderon@upc.edu) 

 

8.1.3 Categorització de dades i indicadors 
 

Es disposa d’un arbre de categories que s’utilitza per indexar les dades estadístiques 
dins el magatzem. De forma similar, també s’ha definit un arbre per a categoritzar els 
indicadors. 

 

Els dos arbres tenen una estructura amb un màxim de tres nivells (semblant a l’arbre 
de la intranet), i són els administradors del magatzem de dades els que el mantenen. Les 
biblioteques poden sol·licitar la modificació o incorporació de categories enviant un correu 
electrònic als administradors. 

 

8.1.4 Els històrics de dades i indicadors 
 

En l’ús habitual la informació emmagatzemada en el sistema correspon a un any, i en 
breus períodes de temps poden contenir informació de dos (usualment als mesos de gener i 
febrer). Anualment els administradors arxivaran la informació de l’any anterior, i aquesta es 
podrà consultar des del sistema. 

 

Trobareu més informació al “Llibre clau del magatzem de dades de l’SBD”. 

Si teniu qualsevol dubte referent al magatzem de dades de l’SBD podeu contactar amb els 
administradors. 
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8.2 Llibre clau del magatzem de dades de l’SBD  
 

Sumari 

 

1. Introducció 

2. L’arbre de categories de les dades i el dels indicadors 

3. Consulta de dades estadístiques i valors 

4. Càrrega de valors de dades mitjançant fitxer i avís d’actualització 

5. Definició de dades estadístiques 

6. Consulta d’indicadors  

7. Definició d’indicadors  

8. Històrics 

9. Taules auxiliars i gestió d’usuaris 

10. Pautes per a la definició de dades estadístiques, indicadors i taules auxiliars del 
magatzem de dades de l’SBD 

 

 

8.2.1 Introducció 
 

El magatzem de dades de l’SBD (MD-SBD) és un sistema que permet recollir i 
preservar les dades estadístiques i els indicadors anuals que les biblioteques de la UPC 
considerin d’interès. Recordem que s’entén per: 

 

• Dada estadística: És la definició del que es vol mesurar. 

• Valor de la dada estadística: Són els diferents valors que pot prendre una dada, 
segons biblioteques, dates, etc. Les introdueixen els mantenidors de les biblioteques. 

• Indicadors: Són funcions de les dades i d’altres indicadors. Són la definició de la 
informació que es vol obtenir de les dades. 

• Valor dels indicadors:  Són els diferents valors que pot prendre un indicador, 
segons biblioteques, dates, etc. S’han de calcular automàticament pel sistema 
segons les condicions que decideix l’usuari. 

 

L’anàlisi de la informació del MD-SBD, serà una bona eina per a recolzar la presa de 
decisions. Per exemple, ajudarà a identificar oportunitats, a descobrir els efectes de les 
innovacions portades a terme o aquells serveis que no s’utilitzen. Però també serà una eina 
per a facilitar la definició de nous reptes de qualitat a les biblioteques de la UPC. 

 

Totes les persones de l’SBD tenen accés a la informació emmagatzemada (perfil 
d’usuari), utilitzant el nom d’usuari i contrasenya de la intranet de la UPC (LDAP) i a través 
de l’adreça: 

https://sod.upc.es/magatzem_dades/interficie/inici.php 

 



Magatzem de dades de l’SBD                                                                                             Memòria PFC 
 

116 

Cada biblioteca estableix la/es persona/es (perfil de mantenidor) que disposen de 
privilegis per a: 

• Sol·licitar incloure la definició de noves dades estadístiques i/o indicadors dins el 
magatzem de dades. 

• Introduir valors de les dades estadístiques definides. 

• Calcular i guardar valors dels indicadors definits. 

 

A Serveis Generals de Biblioteques, les persones responsables de l’administració del 
magatzem de dades s’ocupen de definir i arxivar dades i indicadors, mantenir la llista 
d’usuaris, enviar avisos de sol·licitud d’actualització del valor d’alguna dada, etc.  

 

En els apartats d’aquest llibre referents a funcionalitats del sistema, s’indica en cada 
cas el perfil que té privilegis per a utilitzar-les. 

 

8.2.2 L’arbre de categories de les dades i el dels indicadors 
 

Es disposa d’un arbre de categories que s’utilitza per indexar les dades estadístiques 
dins el magatzem. De forma similar, també s’ha definit un arbre per a categoritzar els 
indicadors. Aquests arbres s’han dissenyat utilitzant les agrupacions de dades estadístiques 
i indicadors que històricament s’estan recollint a les biblioteques (estadístiques PAIDEIA, 
Rebiun, etc.), les normes “estadístiques de biblioteques per a ús internacional” (UNE-EN 
ISO 2789) i “Indicadors de rendiment bibliotecari (UNE 50137) i categoritzacions de dades i 
indicadors de  biblioteques externes a la UPC (dades estadístiques i indicadors de l’AQU,  
de l’ARL, del CAUL, etc.) 

 

Els dos arbres tenen una estructura amb un màxim de tres nivells. Cada categoria 
(nivell 1) de l’arbre pot tenir diverses sub-categories (nivell 2), així mateix cada sub-categoria 
de nivell 2 pot tenir diverses sub-categories (nivell 3). Es tracta d’una estructura en tres 
nivells similar a la de la intranet de l’SBD. En definir una dada o un indicador nou se li ha 
d’assignar com a mínim una categoria de nivell 1. Una vegada seleccionada aquesta, es pot 
triar una de nivell 2 (de la branca de l’arbre que surt del nivell 1) i a partir d’aquesta triar una 
de nivell 3. 

 

Els administradors del magatzem de dades mantenen els arbres de categories, i són 
els únics que els poden modificar. Les biblioteques poden sol·licitar la modificació o 
incorporació de categories enviant un correu electrònic als administradors. 

 

En el moment d’escriure aquest llibre l’arbre de dades i el d’indicadors coincideixen. 
Cal esmentar que el nivell 3 actualment no conté cap categoria, però es manté per a 
possibles canvis en la categorització. Tenen 6 categories de nivell 1, cada una de les quals 
pot tenir categories de nivell 2: 
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Nivell 1 Nivell 2 

Col·leccions   

 Catalogació  

 Exemplars  

 Revistes  

 Títols  

Instal·lacions i equipaments   

 Biblioteques  

 Equipament  

 Infrastructures  

Personal   

Pressupost   

 Despesa  

 Finançament  

Serveis i ús   

 Factories  

 Formació d'usuaris  

 Préstec  

 SOD  

 Ús d’instal·lacions i equipaments  

 Ús de col·leccions i serveis electrònics  

Usuaris   

  

 

8.2.3 Consulta de dades estadístiques i valors 
 

L’usuari podrà consultar tant les dades estadístiques definides com els valors 
carregats en el sistema. Segons paràmetres de selecció, l’aplicació mostra: 

 

• Les dades definides dins una categoria de l’arbre (o totes) de totes les biblioteques, 
o només d’una. 

• Els valors d’una dada o de vàries, tots o els corresponents a una biblioteca. 

• Els indicadors que en la seva definició utilitzen la dada triada. 
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El mantenidor també podrà: 

 

• Introduir valors (per pantalla) d’una dada determinada. 

• Extreure una plantilla (fitxer en format Excel) amb els camps de la dada per a 
facilitar la càrrega de valors mitjançant el fitxer. 

 

L’administrador també podrà: 

 

• Esborrar una dada sense valors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre de categories de dades,  
seleccionada la sub-categoria  
de nivell 2 “Equipament” 

Selecció de biblioteca. De les 26 
dades d’equipaments, 4 
contenen valors de la BRGF. 

Mostra els valors de les 
dades seleccionades, en 
aquest cas impressores i PC 
de la BRGF 

Mostra valors 
de la dada 

Mostra els 
indicadors que 
utilitzen la dada en 
la definició  

(M) Introdueix 
valors de la dada 

(M) Extreu plantilla 

(A) Esborrar dada 
sense valors 
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Quan l’usuari visualitzi els valors d’una dada (o vàries) obtindrà informació sobre la 
descripció de la dada, els diferents valors introduïts i el sumatori d’aquests. També podrà 
exportar la informació en un fitxer Excel o Word. 

 

L’administrador també podrà: 

 

• Modificar un valor de la dada. 

• Esborrar un valor de la dada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.4 Càrrega de valors mitjançant fitxer i avís d’actualització 
 

A més de la introducció de valors de dades per pantalla, el mantenidor també disposa 
de la funció de carregar valors mitjançant fitxer.  
 

La càrrega pot ser amb valors d’una sola dada (càrrega simple) o amb valors de vàries 
(càrrega múltiple). En el cas de càrrega simple, el fitxer tindrà el mateix format de la plantilla 
que es pot descarregar en l’opció de consulta de dades. Quan es tracta d’una múltiple, el 
format és igual al de la plantilla accessible des de l’opció de menú magatzem de dades de 
l’SBD. 

 

En algunes ocasions cal que les biblioteques actualitzin el valor d’una o vàries dades, 
ja sigui per omplir formularis demanats per altres serveis de la UPC o per entitats externes 
(Rebiun, Generalitat, etc.), com per a realitzar informes concrets, etc. L’administrador 
disposa de l’opció d’enviar avís d’actualització mitjançant mail als mantenidors del sistema. 

 

(A) Esborrar valor 
de dada  

(A) Modifica valor 
de dada 
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8.2.5 Definició de dades estadístiques 
 

Quan sorgeix la necessitat de definir noves dades estadístiques, per exemple per la 
petició d’alguna biblioteca, l’administrador por fer-ho per pantalla, omplint els camps del 
formulari que es mostra, o mitjançant un fitxer, amb format igual al de la plantilla accessible 
des de la opció de menú magatzem de dades de l’SBD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A) Nom amb no 
més de 50 
caràcters 

(A)  Esborrar la 
categoria de nivell 2 

(A) Selecció de la 
categoria de nivell 
1 a la que pertany 
la dada 

(A)  Esborrar 
l’últim camp 
definit [-] i 
introduir un 
nou [+] 

(A) Els camps es 
caracteritzen pel 
nom (Camp n), 
el tipus (a triar 
entre diverses 
opcions) i la 
validació. Si el 
camp és de tipus 
selecció permet 
seleccionar  una 
de les taules 
auxiliar definides 
en el sistema 
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8.2.6 Consulta i càlcul d’indicadors 
 

L’usuari podrà consultar tant els indicadors definits com els valors calculats i salvats 
en el sistema. Segons paràmetres de selecció, l’aplicació mostra: 

 

• Els indicadors definits dins una categoria de l’arbre (o totes), de totes les 
biblioteques o una i/o amb la data de càlcul que precisi. 

• Els valors d’un indicador o varis, tots o els corresponents a una biblioteca i/o amb la 
data triada. 

• Calcular nou valor de l’indicador variant les condicions de definició. 

 

L’administrador també podrà: 

 

• Esborrar un indicador sense valors. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre de categories 
d’indicadors,  seleccionada la 
categoria  de nivell 1 
“Instal·lacions i equipaments”.

Selecció de biblioteca. Dels 5 
indicadors 2 els ha calculat 
l’ETSAB. 

Mostra els valors dels 
indicadors seleccionats. 
 

Mostra valors 
de l’indicador 

Calcular un nou 
valor de l’indicador  

(A) Esborrar 
indicador  

Condicions sobre la data 
de càlcul 
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Quan l’usuari visualitzi els valors d’un indicador (o varis) obtindrà informació sobre la 
descripció d’aquest, els diferents valors calculats i el sumatori d’aquests. També podrà 
exportar la informació en un fitxer Excel o Word. 

 

L’administrador podrà esborrar un valor de l’indicador. 

 

Quan l’usuari calcula un nou valor d’un indicador haurà de posar noves condicions 
sobre els camps que el defineixen. Podrà exportar la informació en un fitxer Excel o Word. 

 

Al mantenidor el formulari li requerirà seleccionar la biblioteca que realitza el càlcul i 
l’any al que pertany l’indicador calculat. També podrà salvar aquest valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M) selecció de 
biblioteca i any  

Noves condicions 
sobre els camps  
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Quan s’accepta surt el resultat del nou càlcul i l’opció de salvar el valor: 

 

 

(M) Pot salvar la 
dada calculada  
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8.2.7 Definició d’indicadors  
 

Al igual que amb les dades estadístiques, de vegades sorgeix la necessitat de definir 
nous indicadors, per exemple per la petició d’alguna biblioteca. L’administrador por fer-ho 
per pantalla tot omplint uns dels dos formularis (definició simple o avançada) que a tal efecte 
s’han desenvolupat.  

 

La definició simple, d’ús molt senzill, serveix per a donar d’alta dins el sistema 
indicadors que no requereixen operacions complexes entre els operants (dades i/o 
indicadors) que el caracteritzaran. La definició avançada, és més completa (per exemple 
permet posar parèntesis entre operants), però el seu ús és més complex. 

 

Els formularis de definició són molt semblants i sol·liciten la següent informació: 

 

• Informació fitxa que és la que caracteritza l’indicador: 

o Nom 

o Tipus 

o Categories (nivell 1 obligatori i nivell 2 opcional) 

• Altres camps de caràcter general, però que varien amb cada valor que pren 
l’indicador 

o Biblioteca que realitza càlcul 

o Any al que pertany el valor del càlcul 

• Els operants (dades i/o altres indicadors) i les operacions entre operants. Són els 
mateixos per a tots els valors de l’indicador 

• Per a cada operant que sigui dada, caldrà triar: 

o Els camps i les condicions sota les que es defineix l’indicador, aquesta 
informació és fixa per a tots els valors que pren l’indicador. 

o Les operacions entre operants, que també és fixa 

o Els primers valors que pren, informació que varia amb cada valor 

 

La diferència substancial entre la definició simple i l’avançada resideix en les 
operacions permeses entre operants i els possibles camps  de les dades utilitzades en 
definir l’indicador: 

 

 Definició simple Definició avançada 

Operacions entre operants +, -, *, / +, -, *, /, (, ) 

Operacions entre camps i, o i, o, (, ), No 

 

Les dues figures següents mostren la definició d’indicadors utilitzant la definició simple 
i l’avançada:   
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(A) Permet triar tipus 
d’operant: dada o 
indicador. 

(A) Biblioteca que 
realitza el càlcul i 
any al que pertany 
el primer valor de 

(A) Primer operant 

(A) Segon operant 

(A) Operacions 
permeses: 
 i o 

(A) Operacions 
permeses: 
+ - * /
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La definició avançada és molt més completa (per exemple permet posar parèntesis 
entre operants), però el seu ús és més complex. 

 
 
 
 
 

(A) Primer operand 

(A) Segon operand 

(A) Operacions 
permeses: 
 ( 

(A) Operacions 
permeses: 
+  -  *  /  ( 

(A) Operacions 
permeses: 
) 
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8.2.8 Històrics 
 

La programació del magatzem de dades de l’SBD permet que coexisteixin dades 
estadístiques i indicadors emmagatzemats de diferents anys.  

 

Donat que el volum d’informació pot augmentar molt, el rendiment del sistema seria 
molt baix, és per això que s’ofereix la possibilitat de: 

 

• emmagatzemar les dades estadístiques i els indicadors de tot un any en bases de 
dades independents de la del sistema  i  

• fer consultes retrospectives 

 

Així, en l’ús habitual, la informació emmagatzemada correspon a un any, i en breus 
períodes de temps poden contenir informació de dos (usualment als mesos de gener i 
febrer) 

 

L’usuari podrà consultar tant les dades estadístiques i els indicadors definits com els 
valors carregats corresponents a l’any amb les mateixes funcionalitats que en les consultes 
de l’any en curs. 

 

El mantenidor té assignades les mateixes funcionalitats que l’usuari quan consulta els 
històrics. 

 

L’administrador també podrà: 

 

• Esborrar dades i indicadors. 

• Modificar o esborrar valors d’aquests. 

• Arxivar un any sencer. 

• Arxivar una dada estadística o un indicador d’un any ja guardat. 
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8.2.9 Taules auxiliars i gestió d’usuaris 
 

Per facilitar la definició i introducció/càlcul de valors de dades estadístiques i 
indicadors, i per al desenvolupament del sistema, s’han creat un conjunt de taules auxiliars. 
La informació que contenen pot variar d’any en any, és per això que en fer l’arxiu anual es 
guarda una còpia. 

 

El mantenidor podrà consultar la informació continguda i la llista de dades 
estadístiques que utilitzen la taula concreta i demanar a l’administrador la inclusió de nous 
valors o la definició de noves taules. 

 

L’administrador també podrà modificar, esborrar i crear valors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Modificar 
valors de la 
taula

(M) Consulta taula 
(M) Dades que 
utilitzen la taula 

(A) Esborra 
taula 
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S’ha definit dins el sistema una taula auxiliar especial per a la gestió d’usuaris. 
Solament la pot consultar i actualitzar l’administrador. 

 

A la figura següent es mostra la configuració de la taula en la data de la confecció 
d’aquest llibre: 

 

 
 
 
 
8.2.10 Pautes per a la definició de dades estadístiques, indicadors i taules auxiliars 

del magatzem de dades de l’SBD 
 

L’objectiu principal d’aquest apartat és donar les pautes per tal que les definicions de 
les dades estadístiques i els indicadors del magatzem de dades de l’SBD presentin un 
aspecte comú i coherent, i facilitar el procés de definició. 

 

• Sobre dades estadístiques i indicadors  

 

o El nom no pot ser més llarg de 50 caràcters i ha de començar amb majúscula. 

o Els noms s’hauran d’escriure en plural i sense preposicions (excepcions; TV, 
PC, etc.). 

o La descripció ha de ser suficientment clara per a eludir les ambigüitats en la 
consulta dels valors emmagatzemats, siguin els actuals o els històrics. 

o Tant les dades com els indicadors han de tenir assignada com a mínim una 
categoria de primer nivell. 

 

• Sobre dades estadístiques 

 

o El primer camp data de la definició de dada serà el camp “Data” i el segon el 
de “Biblioteca”. 

o Quan s’introdueixen valors de dades, el camp “Biblioteca” serà SBD sempre 
que la informació no es pugui imputar directament a una biblioteca en concret 
(per exemple accessos a bibliotecnica.upc.edu). 



Magatzem de dades de l’SBD                                                                                             Memòria PFC 
 

130 

 

• Sobre indicadors  

 

o En el càlcul d’indicadors la biblioteca que realitza el càlcul serà SBD si el valor 
és el resultat d’agregar dades de totes les biblioteques o si el resultat no es 
pot imputar a una biblioteca en concret. 

o Quan es posen els valors de las condicions en el càlcul de valors 
d’indicadors, si entre elles existeix una data, aquesta ha de ser coherent am 
el camp “any” al que pertany el valor de l’indicador. 
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8.3 Llibre clau de les aplicacions per a la gestió de la formació d’usuaris de 
l’SBD 

 

Sumari 

 

1. Introducció 

2. Consulta de sessions definides segons tipus 

 

 

8.3.1 Introducció 
 

Les biblioteques de la UPC ofereixen als usuaris el servei de formació segons diferents 
modalitats: 

• Sessions d'acollida  
 
Sessions introductòries organitzades per totes les biblioteques durant el mes de 
setembre. S'adrecen als alumnes de nou ingrés de la UPC amb l'objectiu que 
coneguin l'existència de la biblioteca de la seva Escola o Facultat, tinguin informació 
sobre els serveis i els recursos que els ofereix, i sàpiguen utilitzar, de forma 
autosuficient, els recursos bàsics que la biblioteca posa a la seva disposició. 
 

• Sessions de formació als estudiants (3 crèdits de lliure elecció) 
 
Activitats que proporcionen als estudiants les habilitats necessàries per localitzar, 
gestionar i utilitzar la informació de forma eficaç per a l’estudi i el futur professional. 
Són activitats que s’adrecen als estudiants de tots els estudis de la universitat i 
s’organitzen en tots els campus de la UPC.  

  
• Sessions de formació vinculades als estudis de la UPC  

 
A petició del personal docent, els bibliotecaris especialistes en els recursos 
d’informació d’una disciplina, poden col·laborar en una o més sessions d’una 
assignatura de primer o segon cicle o dels cursos de doctorat. En aquestes sessions 
es presenta als estudiants les principals fonts d’informació que els poden ser útils per 
a realitzar un treball dins l’assignatura, completar els seus coneixements, etc. 

  
• Sessions sobre recursos d’informació per a la recerca 

 
Sessions de formació en l'ús dels recursos d'informació generals (bases de dades i 
revistes, gestors de referències, Web of Knowledge, etc) o relacionats amb un àmbit 
científic específic (recursos en informàtica, enginyeria civil, arquitectura, 
matemàtiques i estadística, etc.). 
 

 
La gestió d’aquests serveis es realitza actualment d’una forma molt manual, que 

obliga, entre altres tasques, la recollida de dades estadístiques en fitxers de diferents tipus i 
formats. 
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Aprofitan el desenvolupament del magatzem de dades de l’SBD, les persones que 
gestionen el servei de formació d’usuaris van solicitar la programació d’algunes aplicacions 
per a agilitzar per una banda la gestió del servei i per l’altra la recollida automatitzada de les 
dades estadístiques que facilitaran el seguiment i les possibles millores en el servei de 
formació d’usuaris a les biblioteques de la UPC. En concret, els formularis programats són: 

 

• Sessió de formació individual  
• Activitat formativa acreditada  
• Activitat formativa per a grups vinculada a una assignatura  
• Activitat formativa a mida, sobre recursos d'informació per a la recerca  
• Activitat formativa altra   

 

En el moment d’escriure aquest llibre clau, està pendent que l’usuari estableixi 
requeriments en quant a les funcionalitats d’arxiu històric de les sessions i la definició de les 
dades estadístiques que s’hauran d’extreure de la informació introduïda i que s’hauran 
d’emmagatzemar automàticament al magatzem de dades.  

 

Totes les persones de l’SBD poden visualitzar les sesions definides (perfil d’usuari), 
utilitzant el nom d’usuari i contrasenya de la intranet de la UPC (LDAP) i a través de l’adreça: 
https://sod.upc.es/magatzem_dades/interficie/aplicacions/llistat_aplicacions.php?Id_apartat=5 

 

Cada biblioteca estableix la/es persona/es (perfil de mantenidor) que disposen de 
privilegis per a incloure noves sessions de formació. 

 

A Serveis Generals de Biblioteques, les persones responsables de l’administració del 
de les aplicacions de formació d’usuaris s’ocupen de modificar les existents i, quan estigui 
desenvolupat, arxivaran les sessions en històrics i activaran l’opció de generació de dades 
estadístiques. 

 

 



Magatzem de dades de l’SBD                                                                                             Memòria PFC 
 

133 

8.3.2 Consulta de sessions definides segons tipus. 
 

L’usuari podrà accedir a les sessions definides agrupades segons els tipus, des del 
menú de les aplicacions de gestió de formació d’usuaris: 

 

 

 
L’usuari podrà consultar les sessions definides del tipus triat. L’aplicació mostra la 

descripció d’activitats definides i les dates en les que cada una s’ha desenvolupat. També 
permet l’accés a la caracterització complerta d’aquesta activitat. 

 
El mantenidor també podrà afegir una nova activitat formativa. 

 
L’administrador també podrà editar activitats ja definides i esborrar-les. 
 

 

 
 

 

 

 

(A) Funcionalittas de càlcul I arxiu 
de sessions. Pendent requeriments 
d’usuari per al desenvolupament 

(A) Editar/modificar 
activitat 

(A) Esborrar 
activitat 

Mostra els valors 
de l’activitat 
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Quan l’usuari visualitzi la sessió obtindrà l’informació emmagatzemada sobre aquesta, 
com es pot veure a l’exemple següent d’activitat formativa a mida: 
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9 Annex 2: Dades estadístiques de l’SBD de l’any 2005 
 

Comparativa anys 2000 al 2005 d’algunes dades estadístiques recollides per les 
biblioteques de la UPC, publicada a “Informe 2004 d’avaluació d’objectius, actuacions a les 
biblioteques i dades estadístiques” 

 
    
 Taula 1: Serveis bibliotecaris per a l’aprenentatge 
    
 A. Usuaris potencials  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Usuaris 1r-2n cicle 

(*) 
28.993 28.991 27.795 31.306 31.396 30.873

 Professors 2.247 2.258 2.422 2.500 2.531 2.555
 3r. Cicle 2.147 2.245 2.391 2.697 2.929 2.985
 PAS 1.223 1.171 1.210 1.299 1.280 1.294
 Títols propis 707 451 558 658 603 615
 Centres adscrits 6.262 5.701 5.419 1.782 1.765 1.525
 Cursos de postgrau 666 835 606 968 663 887
 Programes de 

postgrau 
576 792 434 1.603 1.326 1.172

 Programes de 
màster 

3.064 3.739 2.528 2.460 2.305 1.638

 Cursos 
d’especialització 

1.731 1.709 1.223 2.096 1.199 1.055

 Total 47.616 47.892 44.586 47.369 45.997 44.599
 (* A partir de 2003, s’inclouen els estudiants de l’ESAB, EUETIB i EUETII) 
    
    
 B. Visitants   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Totals 2.805.354 2.810.080 2.893.738 3.066.038 2.873.267 2.586.465
 En dies festius 185.349 116.549 139.248 161.008 143.431 127.836
    
    
 C. Consultes al catàleg de les biblioteques de la UPC  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Total 2.002.603 2.037.061 2.947.579 3.508.291 6.422.227 6.472.909
    
    
 D. Préstecs   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Total 257.486 273.270 297.258 300.101 302.002 286.029
 Per tipus d’usuari   
 Usuaris 1r-2n cicle 79,3% 77,7% 75,5% 70,7% 70,0% 69,2%
 Professors 7,2% 7,9% 8,4% 9,0% 9,0% 15,1%
 3r. Cicle 6,8% 8,4% 8,5% 11,9% 13,9% 3,9%
 PAS 2,2% 1,8% 0,9% 3,4% 3,8% 9,3%
 No UPC 4,4% 4,2% 6,7% 5,1% 3,3% 2,5%
    
    
 E. Formació d’usuaris: sessions d’acollida  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Sessions 183 215 144 139 154 134
 Places ofertades 5.377 5.660 5.903 5.886 5.837 5.921
 Assistents 2.819 2.846 3.641 3.862 4.046 4.501
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 Taula 2: Serveis bibliotecaris per a la recerca 
    
    
 A. Servei d’Obtenció de Documents  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Documents 

demanats fora UPC 
2.000 3.268 3.810 3.449 2.942 2.567

 Documents 
subministrats dins 
UPC 

2.045 2.629 3.021 2.491 2.729 2.483

    
    
 B. Consultes a bases de dades (*)  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Total 48.102 163.595 185.672 273.435 296.238 324.000
 (* A partir de 2001, s’inclouen consultes a la Biblioteca digital del CBUC) 
    
    
    
 C. Formació d’usuaris en informació especialitzada  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Sessions 114 155 221 173 258 300
 Assistents 1.794 1.500 2.724 2.019 3.795 2.668
    
 
 
    
 Taula 3: Serveis i col·leccions digitals  
    
    
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Consultes a 

Bibliotècnica 
230.210 817.145 4.866.661 8.064.141 13.905.787 18.450.413

 Bases de dades 
electròniques 

28 71 135 146 152 177

 Ep! Recursos 
d’interès politècnic 

836 876 938 1.044 1.228 1.616

 Llibres digitals 244 297 1.013 1.035 2.491 4.719
 Exàmens  2.318 4.257 6.332 9.020 11.928
 Tesis digitals  341 899 1.738 2.142 3.033
 Revistes 

electròniques 
1.675 2.714 3.125 4.910 6.772 7.229

 Sumaris electrònics 9.143 168.767 199.448 277.530 342.734 428.545
 Material docent (Bústia del professor) 336 771 1.925 2.553
 Vídeos digitals  75 153 181
 PFC/TFC/tesines digitals  786
 Títols al DSPACE.Revistes  10
 Articles al DSPACE.Revistes  583
 (* Inclou el total de tesis consultables a www.tdx.cbuc.es) 
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 Taula 4: Fons bibliogràfics al catàleg de les biblioteques de la UPC
    
    
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Títols de llibres 193.060 211.911 226.142 241.360 254.159 263.368
 Títols de revistes 8.391 9.695 13.283 14.319 17.684 18.984
 Exemplars de 

llibres 
348.575 387.548 420.992 449.676 475.417 503.935

 Col·leccions de 
revistes 

15.069 16.809 21.066 21.876 25.702 27.063

     Revistes vives 2.239 5.551 8.867 8.867 10.664 13.682
     Revistes mortes 6.560 11.505 11.802 13.009 11.482 13.151
    Altres 

publicacions en 
sèrie  

2.557 2.799 3.410 3.306 3.649 3.957

    
 
 
    
 Taula 5: Infraestructura i equipament 
    
    
 A. Infraestructura   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Metres quadrats 15.303 16.110 16.261 16.420 16.420 17.279
 Seients 2.776 2.804 2.859 2.866 2.867 2.996
 Metres lineals de 

prestatgeries 
15.031 16.153 16.992 17.783 17.346 18.669

    
    
 B. Obertura de les biblioteques  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Mitjana dies 

obertura anual 
240 244 244 267 247 248

 Mitjana hores 
setmanals 

52 53 53 54 58,59 57,07

    
    
 C. Equipament general  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 TV 32 34 28 28 29 26
 Vídeos 35 38 30 31 29 29
 Fax 9 11 9 10 11 10
 Fotocopiadores 

usuaris 
15 17 17 16 17 17

 Fotocopiadores 
personal 

6 10 6 8 11 11

 Escànners usuaris 2 10 10 15 9 11
 Escànners personal 10 10 14 12 15 10
 Impressores usuaris 24 20 15 13 16 9
 Impressores 

personal 
58 63 52 67 80 69

 Microformes lector 5 6 6 6 5 4
 Microformes 

reproductor 
6 6 6 5 5 5
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 D. Equipament ofimàtic  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 PC-Bibliotecaris 97 146 121 131 158 154
 PC-Public 105 92 84 93 93 99
 PC-Locals 17 7 8 23 24 18
 Altres PC 35 59 35 19 16 72
 Lectors àudio 12 12 6 8 7 15
 Lectors CD usuaris 51 87 89 155 92 116
 Lectors CD personal 89 115 95 122 136 106
 DVD  5 5 9 42 115
    
 E. Àrees 

d’autoaprenentatge 
2000 2001 2002 2003 2004 2005

 PC 131 188 190 188 177 182
 Impressores 1 3 1 5 2 2
 Fotocopiadores 1 1 1 2 1 2
 Escànners 6 8 7 9 7 8
 Lectors CD 118 162 186 188 175 164
 Lectors àudio 12 18 27 16 12 8
 TV  3 6 9 9 9
 Vídeos  3 11 6 7 6
 DVD  5 6 6 60
    
 F. La Factoria de Recursos Docents 2002 2003 2004 2005
 PC  36 45 47 52
 Escànners  12 16 18 20
 Lectors CD  36 45 47 46
 DVD  36 45 36 46
 Capturadores vídeo  11 16 15 17
 Videocàmares  2 3 3 5
 Adaptadors diapositives 1 9 6 7
 Vídeos  9 13 11
 Regravadores DVD  9 10 11
 Discs durs externs  7 9
 Webcams  4 6
 Gravadores CD   46
 Càmara fotogràfica digital  3
 Alimentador de documents  8
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 Taula 6:  Pressupostos i personal 
    
 A. Pressupost assignat al Servei de Biblioteques 
  2000 

(Pessetes) 
2001 

(Euros)
2002 

(Euros)
2003 

(Euros)
2004 

(Euros) 
2005 

(Euros)
 Inversions 90.000.000  
 Fons bibliogràfics 100.000.000  
 Programa 

PAIDEIA 
  

    Biblioteca i aprenentatge 348.599,59 276.465,47 289.170,00 389.500,00 391.500,00
    Biblioteca i 

recerca 
 468.806,34 796.341,04 978.000,00 1.026.257,00 1.164.734,00

    Biblioteca i 
xarxa 

 420.723,64 252.425,08 234.000,00 245.000,00 252.000,00

    Biblioteca i humanisme 60.103,37 42.070,84 42.000,00 25.000,00 25.000,00
    Biblioteca i organització 24.041,35 45.076,02 42.000,00 35.000,00 35.000,00
 Beques 

estudiants 
17.000.000 154.408,81  

 (* A partir del 2002, beques pagades per: SBD, ICE/CRSD i altres): 
              Becaris pagats per l’SBD 155.061,28 161.872,31 161.642,52 168.742,84
              Becaris factories  15.088,00 59.053,68 74.123,06 85.180,80
               Becaris pagats Escoles 108.359,00 110.036,80 77.504,04 69.134,21
    
 Funcionament del 

Servei de 
Biblioteques 

10.500.000 63.108,54 63.106,27 63.100,00 63.100,00 63.100,00

 Total 217.500.000 1.539.792 1.753.993 1.979.233 2.097.127 2.254.391,85
    
 Altres 

pressupostos 
(Unitats UPC, 
subvencions, 
col·legis, etc.) 

28.358.725 253.878,29 338.385,04 203.322,00 230.852,00 261.949,24

 Subvenció Pla d’inversions universitàries 
2002-2006 

66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

    
 B. Personal del Servei de Biblioteques  
  2000 2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005(*)
 Bibliotecaris  63 76 86 89 93 91
 Tècnics de Suport 

a Biblioteques  
37 32 31 41 44 43

 Personal d’administració 6 6 6 6
 Personal 

informàtic 
 2 3 4 4

 Becaris 
(equivalent a la 
jornada completa) 

23 25 40 51 46 48

 Total 123 133 165 190 193 192
 (* Inclou personal de caps de setmana)  
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10 Annex 3 : Glossari 
 

Per tal de facilitar la comprensió del document es presenta el següent apartat amb 
els conceptes més rellevants que han anat apareixent a les diferents seccions. 

 

 A – a 

Concepte Definició 

ANECA Acrònim de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación. 

AQU Acrònim de l’Agència per a la Qualitat del sistema 
universitari de Catalunya. 

ARL Acrònim de l’Associació de biblioteques de Recerca de 
Estats Units i Canadà. 

ASP Acrònim de Active Server Page. 

Llenguatge de programació dirigit a la creació de pàgines 
web en el servidor. 

Arbre de catergories de 
dades 

És la classificació en grups de les dades estadístiques 
emmagatzemades en el sistema, on cada grup pot tenir 
subgrups fins a 3 nivells. 

Arbre de categories 
d’indicadors 

És la classificació en grups dels indicadors emmagatzemats 
en el sistema, on cada grup pot tenir subgrups fins a 3 
nivells. 

 

 

 B – b 

Concepte Definició 

BCBL Acrònim de Biblioteca del Campus del Baix Llobregat. 

BCT Acrònim de Biblioteca Central de Terrassa. 

BCUM Acrònim de Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. 

benchmarking Eina utilitzada per les empreses destinada a trobar fórmules 
que faciliten l’augment de la seva productivitat. 

Bibliotècnica Biblioteca digital de la UPC. 

BRGF Acrònim de Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. 
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 C – c 

Concepte Definició 

CAUL Acrònim de la confederació de biblioteques universitàries 
d’Austràlia i Nova Zelanda. 

CBUC Acrònim del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya. 

CRAI Acrònim de centre de recursos per a l’aprenentatge i la 
investigació. 

 

 

 D – d 

Concepte Definició 

Dada estadística És la definició del que volem mesurar. 

Datawarehouse Dipòsit d’informació o col·lecció de dades amb les següents 
característiques: orientat a temes, no volàtil, integrat i 
variable en el temps. 

DNS Acrònim de Domain Name System. 
Xarxa global de servidors que tradueix noms de nodes a 
adreces IP.  

DW Acrònim de Datawarehouse. 

 

 

 E – e 

Concepte Definició 

EEES Acrònim d’Espai Europeu d’Educació Superior. 

EPSEB Acrònim d’Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona. 

EPSEVG Acrònim d’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú. 

ERA Acrònim d’European Research Area. 

ETSAB Acrònim d’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona 

ETSAV Acrònim d’Escola d’Arquitectura del Vallès. 

ETSEIB Acrònim d’Escola Tècnica Superior Enginyeria Industrial de 
Barcelona. 

EUETIB Acrònim d’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona. 
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 F – f 

Concepte Definició 

Factoria de recursos docents És un nou espai, localitzat a les biblioteques de la UPC i 
obert al PDI i PAS implicat en projectes i propostes de 
millora de la docència, presencial i no presencial, mitjançant 
l’ús de les noves tecnologies. 

FME Acrònim de Facultat de Matemàtiques i Estadística. 

FNB Acrònim de Facultat de Nàutica de Barcelona. 

 

 

 H – h 

Concepte Definició 

HTML Acrònim de Hyper Text Markup Language. Llenguatge que 
usen els navegadors web per mostrar els documents d’una 
determinada manera. 
 

 

 

 I – i 

Concepte Definició 

Indicador Són funcions de les dades i d’altres indicadors. Són la 
definició de la informació que es vol obtenir de les dades. 

Instàncies de les dades 
(indicadors) 

Veure Valors de les dades (indicadors). 

IP Acrònim de Internet Protocol. 
Una adreça IP és un nombre que identifica un dispositiu 
lògic connectat a la xarxa. 

 

 

 J – j 

Concepte Definició 

Javascript És un llenguatge interpretat, és a dir, que no requereix 
compilació. És utilitzat normalment en pàgines web. 

 

 

 L – l 

Concepte Definició 

LDAP Acrònim de Lightweight Directory Acces Protocol. Servei de 
directori jeràrquic i  distribuït per poder accedir als dipòsits 
d’informació sobre usuaris, contrasenyes i altres entitats. 
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 M – m 

Concepte Definició 

Mineria de dades 

(data mining) 

Exploració i anàlisi, realitzat de forma automàtica o 
semiautomàtica, de grans quantitats de dades mitjançant 
eines estadístiques o d’intel·ligència artificial, per a trobar 
informació rellevant per a la presa de decisions. 

MySQL És un sistema per a la gestió de bases de dades 
desenvolupat per a codi lliure. 

 

 

 P – p 

Concepte Definició 

Pàgines dinàmiques És una web generada pel servidor en el moment de la 
petició i el contingut de la qual pot variar. 

PHP 

 

Acrònim de Hypertext Preprocessor. Llenguatge de 
programació per a la creació de pàgines web en el servidor. 

Programari Conjunt de programes i procediments necessaris per fer 
possible la realització d’una tasca determinada. 

 

 

 R – r 

Concepte Definició 

Rebiun Acrònim de “REd de BIblioteques UNiversitarias”. 

 

 

 S – s 

Concepte Definició 

SBD Acrònim de Servei de Biblioteques i Documentació. 

Script (arxiu de comandes) No té una definició exacta. Es fa servir per al·ludir a 
aplicacions que poden simplificar o automatitzar funcions.  

SEPI Acrònim de Servei de Propietat Intel·lectual. 

SGB Acrònim de Serveis Generals de Biblioteques. 

SGBD Sistema de Gestió de Base de Dades. 

SQL Acrònim de Structured Query Language. És un estàndard 
interactiu i llenguatge de programació per accedir i gestionar 
la informació d’una base de dades. 

SSL Acrònim de Secure Socket Layer. 

Protocol per realitzar comunicacions de manera segura. 
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 T – t 

Concepte Definició 

TIC Acrònim de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

 

 

 U – u 

Concepte Definició 

UPC Acrònim de Universitat Politècnica de Catalunya. 

UPCNet  És l’empresa del grup UPC creada per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) per a la prestació de serveis 
en tots els àmbits de les Tecnologies de la Informació i 
Comunicacions (TIC). 

 

 

 V – v 

Concepte Definició 

Valors de l’indicador Són els diferents valors que pot prendre un indicador, 
segons biblioteques, dates, etc. S’han de calcular 
automàticament pel sistema segons les condicions que 
decideix l’usuari. 

Valors de la dada Són els diferents valors que pot prendre una dada, segons 
biblioteques, dates, etc. Les introdueixen els mantenidors de 
les biblioteques. 

 

 

 W – w 

Concepte Definició 

Web Acrònim de World Wide Web. 

És un sistema de navegador web per extreure elements 
d’informació anomenats documents o pàgines web. 

 


