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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 On s’enquadra 

El Projecte que es tractarà de descriure en aquest document, està enquadrat a l’empresa 
Iasist S.A. Iasist és una organització de serveis professionals de valor afegit, la qual ofereix 
a proveïdors de serveis sanitaris, financiadors i indústria sanitària la informació de 
contingut clínic i econòmic necessària per a la millora de la qualitat i l’eficiència de les 
seves organitzacions. En resum, la nostra missió és contribuir a la millora de l’atenció 
sanitària millorant la informació per a la gestió. 

Els clients de Iasist, com he esmentat breument, ocupen tota la cadena de valor de 
l’atenció sanitària i dins del tres grans subgrups anomenats, diferenciem entre Hospitals, 
Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris, Àrees Integrades de Salut, 
Administració Pública, Asseguradores Privades, Indústria Farmacèutica i Consultoria 
Sanitària. En general, per a cada un d’aquests tipus de clients, s’ha desenvolupat un ‘gran’ 
producte estàndard, tot i que també oferim vàries solucions a mida segons les peticions i 
les necessitats d’aquestes entitats. Precisament en una part essencial del ‘Producte 
estrella’ d’Atenció Primària, l’ICAP (Informes Comparatius en Atenció Primària), és en la 
que es centra aquest Projecte Final de Carrera. 

Per a més informació de l’empresa i dels serveis que oferim podeu accedir a la seva pàgina 
web: www.iasist.com 

 

1.2 Antecedents / Descripció del Projecte 

Per entendre la utilitat i dificultat real del projecte, abans és important conèixer què és 
l’ICAP i quines són les seves aportacions i característiques principals. En aquest sentit i de 
forma resumida, l’ICAP és un producte que ens permet conèixer quin és el valor d’un grup 
d’indicadors per a un conjunt de pacients i, mitjançant una comparació amb una norma 
determinada, ens mostra quins haurien d’ésser aquests valors si es gestionessin els 
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pacients de la mateixa forma que a la norma utilitzada. Dit així, és difícil fer-se una idea 
exacte del producte, per lo que tot seguit intentaré detallar-ho millor. 

Abans de començar amb l’explicació però, definirem un parell de conceptes: EG (Entitat 
gestora) i EAP (Equip d’atenció Primària). Les EG són organitzacions que agrupen, 
coordinen i gestionen conjunts d’EAP. Per tant, sota la direcció d’una entitat gestora 
(Badalona Serveis Assistencials per exemple) hi ha un grup d’equips d’Atenció Primària 
(seguint l’exemple anterior: BAD01 – EAP Lloreda, BAD02 – EAP Badalona Sud i BAD03 – 
EAP Badalona Nord). Per altra banda, cada EAP té treballant una sèrie de metges, els quals 
tenen assignats un conjunt de pacients que en principi, (sabem que no és així), sempre 
s’haurien de visitar en el metge corresponent. 

Dit això podem iniciar a detallar l’explicació. A cada EAP se li assignen una sèrie de 
recursos (econòmics, materials, humans,etc.) per a poder fer front a “l’activitat” i als 
costos generats pel centre. En aquest aspecte, són els responsables de l’EG en qüestió els 
que s’encarreguen de distribuir aquests recursos i de valorar i ‘avaluar’ la gestió dels 
mateixos a cada centre. Però, com en poden fer una repartició “justa”? Com poden 
conèixer si els caps dels EAP o els mateixos metges fan bon ús d’aquests recursos i inclús 
del seu temps?  

Fins fa poc no existien moltes eines que ens poguessin donar una resposta acceptable per 
això. Tan sols podien centrar-se en la quantitat de fàrmacs receptats al centre per cada 
metge, el cost total que implicaven aquests fàrmacs, el número de pacients visitats, el 
número de visites generades per aquests pacients, derivacions, radiologies,etc. Tot i això, 
el fet de que un EAP o un metge concret assumís una despesa molt gran i tingués molt 
pocs pacients o visites generades, no era indicador suficient per a treure la conclusió de 
que no s’estava realitzant una bona gestió dels recursos. La justificació dels responsables 
d’EAP i propis metges era ben simple: “Els meus pacients estan molt malalts i requereixen 
més temps d’atenció, fàrmacs i proves que altres pacients d’altres metges o EAP”. Davant 
d’això, els directors d’EG no tenien cap altre remei que acceptar la resposta i quadrar els 
resultats de la millor forma possible ja que era inviable revisar tota la informació pacient a 
pacient (visites, diagnòstics, farmàcia, proves,etc.) i determinar si s’estava realitzant una 
gestió adequada o no. 

Al 2004 però, la situació canvià radicalment. Iasist va crear l’ICAP, un producte que 
permetia analitzar si una EG, un EAP o un metge, estava realitzant una gestió correcta dels 
pacients si es tenia en compte la complexitat real d’aquests (quant malalts estaven 
realment). Per aconseguir-ho, l’ICAP mostra/analitza uns continguts essencials: 
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 Per una banda, aconsegueix classificar els malalts i, d’alguna forma, estandarditza 
els ‘graus’ de complexitat de cada pacient. Per això, Iasist va adquirir un software 
creat per la Johns Hopkins University que, introduint els diagnòstics de cada 
pacient i la seva edat i sexe, classifica el malalt en una categoria anomenada ACG 
(Adjusted Clinical Group), la qual té assignada un “pes” específic que serveix per 
quantificar numèricament la complexitat real del malalt.  

 Mostra indicadors que permeten avaluar i analitzar d’alguna forma la casuística i 
eficiència de l’entitat, centre o metge. Per fer-ho, exposa gràfics i estadístiques 
amb els valors obtinguts pel centre o metge analitzat i els valors esperats per 
pacients amb la mateixa complexitat segons una norma escollida contra la que es 
comparen. Aquests indicadors fan referència a: 

 

  Visites 

 Metge de família/Pediatria 

 Infermeria 

  Cost de farmàcia 

  Derivacions a especialista 

  Radiologies 

  Proves de laboratori 

 

 Permet analitzar la informació a nivell d’Entitat Gestora, Centre d’Atenció Primària 
(EAP) i metge (diferenciant entre Metges de Família i Pediatres). Posteriorment i 
degut a la demanda dels nostres clients, s’ha afegit el nivell de “Comunitat 
Autònoma”. 

 

Seguidament, veiem una pantalla del ICAP 
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Arribats a aquest punt, podem fer-nos una idea del que tracta l’ICAP. Tot i això, i, malgrat i 
ser vital conèixer aquest producte ja que ajudarà a entendre millor el projecte, el PFC que 
tracta el document no és l’ICAP en sí, sinó la creació d’una aplicació que permeti 
automatitzar, controlar i dur  el seguiment de tot el procés de dades necessari per a 
poder generar els Informes Comparatius d’Atenció Primària de Iasist. D’ara en endavant, 
per referir-nos a l’ aplicació ho farem amb el nom de PPDAP (Plataforma de Procés de 
Dades d’Atenció Primària). 

 

 

1.3 Descripció del Procés de dades 

Com hem dit, la PPDAP ha de permetre la màxima automatització possible del procés de 
dades i, a més a més, hem de poder dur un control exhaustiu del mateix i seguir-lo de la 
forma adient. I, per què és tan important aconseguir aquest control? Doncs, evidentment, 
per obtenir els objectius que descriuré més endavant en aquest mateix document però 
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sobretot, per l’origen que va provocar el plantejament d’aquests objectius: la gran 
dificultat i els nombrosos passos que cal seguir per a dur a terme el procés de dades amb 
èxit. Per tal d’estructurar el procés, aquests passos els vaig haver d’introduir en diferents 
etapes que es descriuran a continuació:  

 FASE 1:  Obtenció de les taules requerides 

Descripció: 

Una vegada hem rebut el contracte signat pel client, podem iniciar el procés de 
dades. El primer que necessitem són les taules amb la informació requerida. Per 
això, el primer pas és enviar un correu adjuntant les especificacions de les taules a 
la persona de contacte del client o bé sol·licitar una reunió entre el tècnic de Iasist 
(la majoria de vegades jo mateix) i el responsable informàtic del client per a que el 
mateix tècnic de Iasist realitzi l’extracció.  

I de què depèn que es faci una cosa o una altra? Bàsicament de si el client és capaç 
d’ obtenir per sí sol el que sol·licitem en un temps acceptable o no. La majoria de 
centres tenen externalitzada l’aplicació informàtica per gestionar l’activitat mèdica 
i en molts casos no disposen de recursos que coneguin l’estructura de dita 
aplicació. Per aquest motiu i per no encarir molt el projecte amb la intervenció de 
l’empresa externa per a fer aquesta operació, es va decidir que fos jo el que 
aprengués el disseny físic de la seva BD i m’encarregués d’obtenir les dades 
personalment.  

Una vegada s’ha fet la sol·licitut, queda o bé rebre les dades o bé anar a fer 
l’extracció. Amb la informació ja aquí, podem passar a la segona fase. 

L’encarregat/encarregada de realitzar aquesta fase és, per una banda un dels 
administratius/administratives de l’empresa i per l’altra, l’informàtic responsable 
del procés de dades.  

Problemes/Dificultats: 

A simple vista sembla una fase força simple però s’ha de tenir en compte sobretot 
dues dificultats.  

Per una banda, l’heterogeneïtat dels sistemes informàtics en una mateixa Entitat 
Gestora. El fet de que molts EAP puguin estar sota la direcció d’una mateixa EG no 
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significa que tinguin un sistema d’informació centralitzat ni que tots els EAP es 
gestionin igual i utilitzin les mateixes aplicacions. De vegades no es coneix amb 
quina persona ens hem de posar en contacte per a fer les gestions a cada equip. 
Això significa que s’han d’enviar les especificacions a diferents contactes i 
coordinar les reunions si és necessari amb cada un dels centres d’Atenció Primària.  
Com es podrà veure, aquest mateix problema és un dels principals causants de 
grans dificultats a la resta de fases. 

Per altra banda, la dificultat comentada d’ haver de conèixer l’estructura de base 
de dades de l’aplicació dels EAP (val a dir que a la majoria és la mateixa), la qual és 
formada per prop de 800 taules. 

Subfases:  

  1.1 Enviament de les especificacions / Pactar data d’extracció 
  1.2 Recepció de les dades / Extracció 

 

 FASE 2:  Càrrega de les dades al nostre SGBD 

Descripció 

Una vegada ja s’han rebut o extret les taules necessàries, s’han de volcar al nostre 
SGBD (SQL Server). Independentment de la forma en que s’hagi obtingut la 
informació, la forma de procedir és la mateixa: primer ve el volcatge de dades i 
després la comprovació de que l’estructura rebuda és l’esperada. L’encarregat de 
dur a terme aquesta fase és el tècnic informàtic. És important dir que es crea una 
BD per a cada client on hi va l’estructura tal i com la rebem i que anomenem 
BDPRIM_IDCLIENT (on IDCLIENT és l’identificador del client en qüestió).  

 Problemes/Dificultats 

La major dificultat rau en la creació del Script d’extracció en cas d’haver de fer 
aquesta operació personalment. Tot i que la majoria de clients empren la mateixa 
aplicació, aquesta és fàcilment personalitzable i el Script pot ésser diferent d’un 
client a un altre. També s’ha de tenir en compte que els clients normalment no ens 
envien les dades “de cop” i que en moltes ocasions ens fan vàries entregues d’una 
mateixa taula, la qual cosa dificulta l’enregistrament i control de la informació. 
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Subfases 

  2.1 Càrrega de dades a la BDPRIM 
  2.2 Comprovació de l’estructura de taules  

 

 FASE 3:  Càrrega i Tractament inicial de la informació 

Descripció 

Possiblement, la fase més complexa de totes. Després d’introduir les taules al 
nostre SGBD, haurem de traspassar aquesta informació a una estructura de taules 
estàndard que tenim a una sola BD, que és la base de dades principal d’Atenció 
Primària a Iasist: la “IABDAP”. 

La segona part important d’aquesta fase és el primer tractament d’aquesta 
informació a la IABDAP, el qual realitzarà vàries operacions com inicialitzar la 
informació, detectar errors i incoherències, “volcatges” a taules definitives i 
calcular algunes alertes de procés, entre d’altres coses. 

El responsable de realitzar aquestes tasques és l’informàtic encarregat del procés. 

Problemes/Dificultats 

Com a conseqüència de la descentralització de les dades i el desconeixement del 
personal de cada EAP de les seves pròpies BBDD, gairebé cap client s’ajusta a les 
especificacions que els hi enviem a l’hora de facilitar-nos les dades. Això provoca 
que ens enviïn la informació d’una forma que ens complica moltíssim la generació 
de l’script per carregar les taules de la IABDAP: la majoria de casos no sabem què 
emmagatzema cada taula ni què conté cada camp per lo qual, hem de dedicar molt 
de temps a investigar el que ens han enviat. A més a més, en moltes ocasions la 
informació no és correcte i hem d’intercanviar numerosos correus i trameses de 
dades fins que podem realitzar el traspàs a l’estructura estàndard de la IABDAP.  

Pel que fa la segona part de la fase, requereix moltes insercions, eliminacions i 
modificacions de registres a moltes taules amb gran quantitat d’informació. Això, a 
part de tenir un risc elevat d’ alentir el procés, és una font d’errors enorme i 
augmenta considerablement la complexitat per dur el control del mateix. 
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Subfases 

  3.1 Traspàs de la informació a IABDAP 
  3.2 Primer tractament de les dades  

 

 FASE 4:  Homologació 

Descripció 

La informació conté tipus de visites, de pacient, d’especialitat mèdica, de derivació, 
etc. Cada centre classifica aquests tipus de forma independent i en aquesta fase és 
on ‘traduïm’ o estandarditzem aquests tipus enviats pels centres. Per agilitzar-ho, 
si els centres ens envien tipus que ja han enviat anys anteriors, s’aprofiten les 
homologacions realitzades anteriorment. Participen el consultor i l’informàtic. 

Problemes/Dificultats 

El més destacable és la quantitat de tipus diferents (sobretot de visita i servei 
mèdic) que ens envia cada centre i la dificultat que tenim a vegades per identificar 
de què es tracta. Això s’entén millor si se sap que l’aplicatiu que utilitzen els EAP, 
normalment permet la creació de tipus segons la conveniència de cada metge i en 
molts casos no tenen una descripció assignada. D’aquesta forma, un metge pot 
assignar a una visita el tipus ‘VVV’, no posar enlloc què significa i nosaltres l’hem 
de saber classificar com a visita programada, urgent, recepta, etc. S’ha de tenir en 
compte que en ocasions un client té més de 100 EAP i cada EAP té més de 300 
tipus de visita i 150 serveis diferents. 

Subfases 

  4.1 Preparació de la homologació 
  4.2 Assignació de tipus 
  4.3 Homologació 
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 FASE 5:  Càrrega de taules ‘Definitives’ o ‘Finals’. Preparació de l’agrupació 
(classificació de pacients) 

Descripció 

En aquesta fase s’introduiran les dades sense errors i no descartades per les 
homologacions a les taules ‘finals’. D’aquesta forma ja tindrem identificats a 
diverses taules el usuaris, les visites, els diagnòstics, etc. que puguin ser inclosos a 
l’estudi definitiu. Amb les dades ja depurades, es pot realitzar la classificació de 
pacients en ACGs. 

La persona que intervé en aquesta fase és l’informàtic. 

 Problemes/Dificultats 

Com la segona part de la fase 3, requereix moltes operacions a la base de dades 
que s’han de controlar i que poden provocar nombrosos errors. 

 Subfases 

  5.1 Càrrega final. Preparació de l’agrupació 

  

 FASE 6:  Agrupació  

Descripció 

Un cop s’ha identificat la informació vàlida i s’han vinculat correctament els 
diagnòstics, les visites i la resta de dades a cada pacient, arriba la fase d’agrupació. 
Aquí assignem un ACG a cada pacient mitjançant l’execució del Software de la 
Universitat John Hopkins que he esmentat anteriorment. Per aconseguir-ho, 
generem els fitxers “d’entrada” per a aquesta aplicació (pacients i diagnòstics) i 
executem el programa indicant-li les rutes d’aquests arxius. El software retorna 
com a sortida dos fitxers: un amb els ACGs i un altre amb els EDCs (Expanded 
Diagnosis Clustered). 
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Problemes/Dificultats 

La principal dificultat d’ aquesta fase rau en la seva automatització. Executar el 
software manualment des de la màquina on està instal·lat és bastant senzill. Tot i 
això, si el que es vol és que s’executi de forma automàtica sense haver d’obrir-lo 
manualment, complica bastant la situació. A més de saber indicar-li d’alguna forma 
quins són els arxius “d’entrada” que ha de llegir i quins són els de “sortida” que ha 
d’omplir, s’ha de tenir en compte que en un principi, el software està programat 
per a que no es pugui executar remotament. 

Subfases 

  6.1 Generació dels fitxers d’entrada 
  6.2 Execució del software i creació dels fitxers de sortida 
  6.3 ‘Volcatge’ dels fitxers de sortida a la Base de Dades 
  6.4 Càlcul de llistats necessaris per a la validació final de les dades 

 

 FASE 7:  Validació de la informació  

Descripció 

Aquí ja s’han realitzat tots els passos per a tractar i depurar les dades per lo qual 
tan sols resta la revisió final de la informació obtinguda i, en cas de no observar cap 
anomalia, procedir a calcular i generar el/els estudi/s. En aquesta fase és on es 
generaran i es revisaran els informes que s’empraran per a validar les dades i 
valorar-ne la seva qualitat. Aquests informes “s’alimenten” dels comptatges i 
llistats calculats durant el procés i que, d’alguna forma, resumeixen l’estat de la 
informació.  

En aquesta part intervendran l’informàtic responsable del procés (el qual publicarà 
els informes) i el consultor assignat al projecte (que serà el qui en farà la revisió). 

Problemes/Dificultats 

Com a principal dificultat destacaria que es requereix que s’entregui un fitxer per a 
cada EAP i que el format ha de ser en pdf. Això causa que, en cas de ser un client 
amb una quantitat considerable d’EAP, la fase no sigui tan àgil com ens agradaria. 
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 Subfases 

  7.1 Generació dels informes de qualitat de les dades 
  7.2 Revisió dels informes 

 

A l’annex 2 podem veure un exemple d’aquests informes de validació. 

Una vegada arribats a aquest punt, encara no tenim la informació llesta per a poder 
generar l’ICAP. Tot i això, és important diferenciar aquestes set fases de les següents, ja 
que l’objectiu d’aquestes últimes és el càlcul i publicació dels estudis i les set primeres és 
el tractament, depuració i preparació de les dades per a poder calcular-los. Donat que 
aquestes tres darreres etapes també és necessari automatitzar-les i estan sota la 
responsabilitat del departament d’informàtica, s’ha decidit incloure-les com a part del 
procés però distingint-les clarament, insisteixo, de les set anteriors.  

 

 FASE 8:  Càlcul d’estudis i normes 

Descripció 

Quan ja es tenen les dades tractades, el següent pas és la creació dels estudis, que, 
al cap i a la fi, són els entregables del Projecte per a cada client (amb l’ICAP poden 
visualitzar els resultats d’aquests estudis). Com es pot observar, no parlem de 
només un estudi per Client ja que habitualment ens demanen dos o més, depenent 
de contra qui volen veure’s comparat.  

Per entendre-ho millor, lo més normal és que cada Client demani un estudi (ICAP) 
comparant-se contra una norma que engloba tots els centres espanyols que 
disposem informació a la nostra base de dades i un altre, en que la norma la 
composen tan sols els centres pertinents al client en qüestió. Així doncs, cada EG, 
EAP i metge pot veure per una banda quina és la seva situació en comparació amb 
l’àmbit espanyol i per altra banda quina és la seva situació si només es té en 
compte la informació d’aquest Client. Això té sentit ja que en moltes ocasions, un 
Client pot gestionar els centres d’una forma molt particular que faci que les seves 
dades no siguin comparables amb les de la resta de l’Estat i per tant, la comparació 
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amb la norma espanyola, tot i no estar de més, no li aporta informació de gran 
valor. 

Dit això, podem entrar a definir el contingut d’aquesta fase. Aquí és on creem les 
normes i els estudis i es realitzen els càlculs dels mateixos. Com és de suposar, pels 
estudis comparats amb la norma espanyola no s’haurà de calcular dita norma ja 
que, com que serà la mateixa per un client que per un altre, tan sols la calcularem 
una vegada, la primera en que s’utilitzi per a algun estudi. Quan ja s’han fet els 
càlculs necessaris, es generen uns excels per al departament d’estadística que els 
hi serviran per a comprovar si els resultats obtinguts són coherents i consistents. 

El responsables d’executar aquesta etapa són l’informàtic i l’estadístic assignat al 
projecte. 

Problemes/Dificultats 

Com en altres fases del procés, aquesta és una part en la que s’executen diverses i 
complexes transaccions a la base de dades, la qual cosa, si no es té ben definit el 
model i el pla de treball del client, pot comportar molts errors i dificultats a l’hora 
de dur-ne el control i seguiment. A més a més, tampoc facilita l’estimació de 
càrrega de feina i el Pla de treball que s’ha de seguir el fet que, com acostuma a 
succeir, no se sap els estudis que s’han de realitzar fins a última hora i en ocasions, 
poden anar variant en funció dels resultats. 

Subfases 

  8.1 Càlcul de les normes 
  8.2 Càlcul dels estudis 
  8.3 Generació d’excels per al departament d’estadística 

 

 FASE 9:  Publicació del/dels ICAP 

Descripció 

Amb els estudis calculats ja podem passar a publicar-los. Per fer-ho s’executaran 
unes macros que generaran tots els fitxers HTML que formaran la solució final. 
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Amb els HTML generats, es revisen els estudis i, si són correctes, podem procedir a 
la gravació dels mateixos en CDs. 

El responsable d’aquesta fase torna a ésser l’informàtic assignat al Projecte. 

Problemes/dificultats 

L’execució de les macros és la part més “conflictiva”. Tot i donar-nos menys 
problemes amb el pas del temps, és un procediment molt costós i de molta 
duració. Necessitem dedicar totalment un ordinador a la seva execució ja que ens 
consumeix pràcticament tota la CPU i no podem interaccionar si s’està duent a 
terme. És difícil de monitoritzar i el fet de ser tant costós, fa que haguem de deixar-
lo en marxa mentre no som a la oficina i no podem controlar els possibles errors. 
Això provoca que sovint esperem tenir l’ICAP totalment publicat a l’endemà i per 
problemes inesperats i desconeguts, no s’hagi realitzat satisfactòriament.  

Subfases 

  9.1 Publicació ICAP 
  9.2 Revisió ICAP 

 

 FASE  10:  Gravació de CDs i enviament al client 

Descripció 

L’última etapa del procés i la que menys intervenció del departament d’informàtica 
té. Aquí es graven els CDs corresponents a cada ICAP i s’envien al client. 

En aquesta part final tan sols hi participa l’administrativa/administratiu involucrat 
en el Projecte. 

Problemes/Dificultats 

No s’han trobat dificultats importants. En tot cas es podria destacar algunes 
incidències sorgides a l’hora de traspassar la informació als CDs, DVD o altres 
suports físics. 
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Subfases 

  10.1 Gravació dels CDs 
  10.2 Enviament al client 

Com he dit, és imprescindible saber com és el procés de dades per entendre millor la raó i 
oportunitat del Projecte, descrita tot seguit en el document. Tot i això, he considerat que 
no és necessari entrar gaire més al detall en aquesta part, per lo qual no he especificat 
totes les accions que es duen a terme a cada una de les subfases. En tot cas he afegit 
l’annex 3, el qual esmenta detalladament totes aquestes accions que ens serviran per 
conèixer amb precisió el Pla de treball que es seguirà per a tots els clients. 

A la següent pàgina, es mostra el graf d’estats del procés sense tenir en compte les tres 
darreres fases 
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1.4 Raó i oportunitat del projecte 

Aquest projecte es realitza amb vàries intencions, les quals podem resumir-les únicament 
en tres.  

 D’una banda, es vol agilitzar i automatitzar tot el que entorna el procés de dades. 
Fins ara, tot és molt lent i requereix molta intervenció de l’usuari: s’ha de buscar 
constantment documentació per saber l’ordre dels procediments a executar, s’han 
de posar en marxa manualment, hi ha moltes interrupcions, les persones que 
intervenen no saben quan ho han de fer o quan poden començar la seva tasca, etc.  

 Per altra banda, es pretén tenir un mitjà per poder dur el control i seguiment del 
procés així com per poder documentar-lo i visualitzar aquesta documentació de 
forma ordenada i centralitzada. Actualment ens costa moltíssim saber en quin punt 
es troba cada projecte, ja que no tenim res que enregistri de forma automàtica els 
passos realitzats. A més, no tan sols no tenim on poder consultar el punt o fase en 
la que ens trobem sinó que, a l’hora d’executar un stored procedure que realitza 
nombroses i complicades operacions, no sabem quina acció està realitzant ni 
quant de temps fa que l’ha iniciat. Per a nosaltres, això és un problema força 
important ja que volem saber quina part portem feta i què queda per finalitzar del 
procés, així com identificar ràpidament si s’està produint alguna anomalia en el 
procediment. Tampoc tenim un control d’errors exhaustiu, la qual cosa ens 
dificulta la seva solució i la millora contínua del mateix. 

 Per últim es vol donar un primer pas per a l’evolució de l’ICAP. Com hem vist, 
aquest producte ja fa uns anys que va sortir a la llum i considerem que tant el 
format com el contingut s’està quedant una mica obsolet. Es vol que en un futur 
molt proper es deixi de comercialitzar aquest producte per introduir-ne un de nou 
que serà via web i que permetrà processar dades noves mensualment. Tenint en 
compte que en l’actualitat els ICAP es generen anualment per a cada client i que, 
des de que firmem el contracte fins a que li entreguem el producte poden passar 
tranquil·lament de 3 a 6 mesos, això seria una millora brutal en el negoci d’Atenció 
Primària per a Iasist. Com és evident, la única forma d’aconseguir-ho és dissenyant 
una plataforma que permeti realitzar el procés de dades complet per a cada client 
en molt menys temps del que s’està dedicant ara mateix. 

Tot això es podria aconseguir amb la creació d’una aplicació o plataforma que centralitzi 
aquest laboriós procés de dades i permeti de forma visual i automàtica tot lo esmentat 
anteriorment, des de l’execució de les fases i enregistrament dels passos realitzats fins a la 
inserció de comentaris que permetin documentar el procés.  
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1.5 Destinataris del projecte 

Aquest projecte, té com a destinatari l’empresa Iasist però més concretament, el 
departament d’informàtica de la organització, tot i que també se’n veuran beneficiats els 
departaments d’Administració, Consultoria i Estadística. 

Gràcies a la PPDAP, tots els participants en els projectes d’Atenció Primària de l’empresa, 
podran tenir accés més fàcilment a la informació necessària, realitzar de forma més ràpida 
i eficient la seva feina i com a conseqüència i part més important, oferir un servei i un 
producte de major qualitat al client. 

1.6 Objectius del projecte 

 
 Definició d’una estructura de fases, subfases i accions estàndard que hauran de 

seguir tots els processos de dades d’Atenció Primària de Iasist. 

 
 Definir i implementar els mecanismes de recepció/enviament/extracció de la 

informació per part dels diferents EAP que contractin l’ICAP. 

 
 Creació de la base de dades que permetrà l’emmagatzemament de tota la 

informació dels EAP així com el seu tractament, el seu control i seguiment i la 
detecció i identificació dels errors esdevinguts durant aquest tractament. Això 
inclou no tan sols el disseny físic sinó també la programació dels stored 
procedures i la resta de recursos que siguin necessaris per al funcionament de 
l’aplicació. 

 
 Creació de la interfície gràfica que permeti a administratius, consultors, 

estadístics i informàtics interactuar amb les dades emmagatzemades i executar 
les tasques que li estiguin assignades en els respectius projectes d’Atenció 
Primària. 
 

 Creació d’un sistema que permeti la realització i control de tasques de 
manteniment de la base de dades principal d’Atenció Primària (IABDAP). 
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 Preparar el procés de dades el màxim possible, de cara que s’adapti fàcilment a 

les necessitats del nou producte d’Atenció Primària de la companyia. 

 
 Crear un client fictici i simular un procés de dades complet en el que intervinguin 

totes les possibles situacions amb les que ens podem trobar al tractar la 
informació dels projectes d’atenció primària. 

 

1.7 Beneficis de la implantació del projecte 

Un dels primers beneficis que tindrem amb aquest projecte és que ajudarem als nostres 
clients a millorar la gestió dels seus centres d’Atenció Primària. El fet de dur un tractament 
més àgil, amb una depuració d’errors més exhaustiva i un millor control de la situació en 
cada moment seran grans aportacions de cara els nostres clients. Per una banda, els 
resultats els hi arribaran abans, cosa que permetrà corregir els possibles errors de gestió 
més aviat i evitar que les conseqüències siguin pitjor. Per altra banda, les dades finals 
seran més consistents i fiables, factor que aproximarà a la realitat del que succeeix als 
seus centres als gestors dels mateixos. Finalment, es podran identificar les carències i els 
errors de la informació de forma fàcil i efectiva, afavorint així a la millora de la codificació i 
la introducció de dades en cadascun dels centres d’Atenció Primària. 

Un altre dels beneficis que trobarem és que a nosaltres ens facilitarà en gran mesura la 
feina. Podrem tenir informació del procés de forma simple i, a més, tothom sabrà com i on 
obtenir-la, la qual cosa serà sens dubte un pas cap endavant per a aquests tipus de 
projectes. La possibilitat d’executar cada una de les fases i subfases del procés sense tenir 
que consultar quin procediment té associat ni si toca o no toca posar-la en marxa, serà un 
altre gran avantatge associat. 

El fet de beneficiar la feina dels treballadors de Iasist fent que sigui més fàcil i sobretot 
àgil, tindrà com a conseqüència quelcom important per a l’empresa: es dedicarà menys 
temps en cada un d’aquests projectes i per tant, es disposaran de més recursos per a 
altres tasques o projectes corporatius que, sens dubte, es traduirà en un increment de la 
productivitat a la organització.  

Finalment, destacaré com a gran benefici que, al incorporar a la plataforma un sistema per 
executar tasques de manteniment de la base de dades principal, ens donarà informació 
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important a simple vista (data de l’últim backup complet, última reindexació massiva, etc.) 
i aportarà robustesa i fiabilitat a la informació continguda a aquesta base  de dades. 

 

1.8 Glosari 

  ACG: Adjousted Clinical Group. Sistema de classificació de pacients que utilitzem 
en els projectes d’Atenció Primària de Iasist. A cada pacient se li assignarà un ACG 
que a la vegada té un “pes” que ens indicarà la complexitat real del pacient (com o 
quant malalt està). Existeixen 106 ACG diferents. (Veure annex 4) 

 

  Client: És qui contracte els Projectes d’Atenció Primària. Un Client gestiona una o 
vàries Entitats Gestores (EG) que, a la vegada, agrupen diferents Equips d’Atenció 
Primària (EAP). 

 

  EAP: Equip d’Atenció Primària. També el coneixem com a CAP. És on es visiten els 
pacients i el centre on s’enregistra la informació que després rebrem per a 
processar. 

 

  EDC: Expanded Diagnosis Clustered. Són agrupacions de diagnòstics. El software 
d’ACGs assigna un ACG i de 0 a N EDCs a cada pacient. Segons els diagnòstics que 
tingui cada pacient, se li assignaran uns EDCs o uns altres. Cada diagnòstics va a 
parar a un EDC i més d’un diagnòstic poden tenir el mateix EDC assignat. En total hi 
ha 264 EDC. (Veure annex 5) 

 

  EG: Entitat Gestora. És “l’organisme” que gestiona un grup d’Equips d’Atenció 
Primària. En vàries ocasions, és la mateixa EG la que ens contracta i per tant, EG i 
Client són el mateix. 

 

  ICAP: Producte “estrella” d’Atenció Primària de Iasist. La Plataforma de procés de 
dades que es pretén crear amb aquest PFC, permetrà el tractament de la 
informació que posteriorment es mostrarà a l’ICAP. 

 

  MF: Metge de Família. 
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  Norma: És el conjunt de dades contra la que es compara un estudi d’Atenció 
Primària. 

 

  PED: Pediatra. 
 

  PPDAP: Plataforma de Procés de Dades d’Atenció Primària. Són les sigles que 
defineixen el títol o el nom d’aquest projecte. 

 

  Petició d’execució: Cadascuna de les ordres per a executar una part del procés de 
qualsevol projecte o realitzar alguna de les tasques de manteniment de la BD. 

 

  Pla de treball: Són totes les accions que s’ha de dur a terme per a completar un 
procés de dades, fase o subfase.   

 
  Alerta: Avís enviat pel sistema quan el valor d’un indicador no es troba entre els 

inervals esperats.  
 

  IABDAP: Base de dades d’Atenció Primària de Iasist (IAsist BD Atenció Primària) 
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2 - MODEL DE REQUERIMENTS 
 

El primer pas per el desenvolupament de qualsevol aplicació és conèixer profundament 
les funcionalitats que ha d’oferir aquesta aplicació. Aquestes funcionalitats han de 
respondre a les expectatives de les persones que han d’emprar el sistema, és a dir, han de 
permetre solucionar les necessitats d’aquestes persones en el context. 

L’objectiu d’aquest punt és recollir les necessitats sorgides per executar el procés de 
dades d’Atenció Primària de la forma que es pretén i convertir-les a un format que ens 
permetrà  dur a terme la posterior implementació tecnològica amb més garanties. Per 
aconseguir-ho, dividirem aquests requeriments en ‘requeriments funcionals’ i 
‘requeriments no funcionals’. Els primers són aquells que tenen a veure amb el 
funcionament pròpiament dit de l’aplicació, és a dir, amb el que es necessita que faci 
l’aplicació. Els segons no tenen a veure directament amb les funcionalitats de l’aplicació 
però influeixen en altres factors que poden afectar a la presa de decisions en el 
desenvolupament del projecte. Aquests requeriments tenen a veure amb les interfícies, 
limitacions econòmiques, condicionants polítics de l’empresa,etc. 

Per a descriure aquest model de requeriments, en primer lloc definirem els usuaris que 
faran ús del sistema i les funcions que desenvoluparan cadascun d’ells. Acte seguit 
passarem a detallar els requeriments funcionals que dividirem en 5 grans grups per 
intentar organitzar millor la informació. Aquests grups són: 

- Administració: Conjunt de requeriments que fan referència a funcionalitats que tan 
sols pot realitzar l’administrador del sistema 

- Normes i estudis:  Els requeriments descrits en aquest conjunt parlen de les 
accions que ha de permetre l’aplicació en referència al càlcul dels estudis i les 
normes aplicades a aquests estudis. 

- Procés:  Requeriments referents a l’execució de les fases, subfases i accions i la 
visualització de la informació relativa al procés de dades dels centres. 
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- Manteniment:  Aquest grup englobarà les funcionalitats de manteniment de base 
de dades  

- Peticions d’execució:  Conjunt de requeriments relacionat amb les funcionalitats 
per a poder crear peticions d’execució i monitoritzar el seu curs. 

 Per últim, ens centrarem en la descripció dels requeriments no funcionals. 

 

2.1. Perfils d’usuari de la plataforma 

En tot sistema és important definir no només les seves funcionalitats sinó també quins 
usuaris tindran accés a ell i quines d’aquestes funcionalitats podran utilitzar. A la PPDAP, 
com hem pogut comprovar a la descripció del procés realitzada a la Introducció, han 
d’intervenir diverses persones. A continuació es definiran els perfils d’aquestes persones 
dins de la nostra aplicació i es delimitarà el camp d’acció de cada un. 

 

 Administratiu: Bàsicament intervenen al inici i al final de cada procés. A la primera 
fase, contactaran amb el client per sol·licitar les dades o pactar una data 
d’extracció i, quan ens facin l’enviament (en cas de que no haguem de fer nosaltres 
l’extracció), seran els responsables de descarregar els arxius i ubicar-los als 
directoris adients. A la última fase, seran qui gravaran els ICAP en els dispositius i 
els enviaran al client. 
Hauran d’introduir a la base de dades mitjançant l’aplicació tots els moviments 
realitzats. Així, cada vegada que contactin amb el client o hi hagi qualsevol succés 
destacable, hauran d’enregistrar-ho. De la mateixa manera, quan es finalitzi una 
subfase (enviament de les especificacions, recepció de dades, gravació o 
enviament dels CDs) hauran de donar-la per finalitzades utilitzant el sistema.  

Per descomptat, qualsevol incidència o contacte amb el client fora de les fases a les 
que en principi intervenen, podran i hauran d’introduir-los a l’aplicació. 

Podran accedir a la majoria d’informació disponible a l’aplicació però només 
podran executar les fases i subfases esmentades (a part de poder afegir comentaris 
a qualsevol projecte i qualsevol moment)..  
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 Consultor: Seran qui homologaran els tipus (de visites, pacients, serveis,etc.) i 
validaran la informació i resultats obtinguts al finalitzar algunes de les fases i 
subfases. A part d’això, tenen un contacte freqüent amb el client per lo qual 
hauran d’introduir comentaris al sistema cada vegada que hi hagi algun moviment 
en aquest sentit. Seran els responsables de donar per finalitzades la subfase de 
“definició de la homologació” i la fase de “validació de la informació”. Per altra 
banda, en principi hauran de consultar sovint les vistes d’estat dels projectes i 
altres recursos que oferirà la plataforma. Per tant, tindran accés a gairebé tota la 
informació però tan sols podran executar les parts comentades anteriorment. 

 

 Estadístic: L’ únic pel que hauran d’utilitzar el sistema serà per descarregar-se un 
excel que es generarà automàticament i que els hi servirà per a comprovar si els 
resultats obtinguts al crear i calcular els estudis són coherents. En principi tan sols 
hi intervendran a la fase 8. En cas que detectin algun problema amb els resultats, 
ho comunicaran i s’aturarà el procés fins a que es solucioni l’assumpte. Tot i això, 
com als altres perfils, se’ls hi permetrà accedir i consultar la resta de la informació 
ja que en algun moment els hi pot ser necessari.  

 

 Administrador: L’administrador de la plataforma serà un usuari que tindrà accés 
il·limitat al sistema. És el responsable d’executar la majoria de parts del procés de 
dades de cada projecte i ha de dur un control exhaustiu de la situació. Serà l’ únic 
autoritzat per crear Clients, EG, EAP, Projectes, estudis, normes, etc. i l’ únic usuari 
que podrà executar totes i cadascuna de les fases i subfases dels processos. Per 
altra banda i com a part molt important, serà l’encarregat de mantenir la base de 
dades i procurar assegurar un bon rendiment del sistema, per lo qual, podrà 
accedir i executar totes les funcionalitats de manteniment que oferirà la 
Plataforma. 

 

2.2. Requeriments funcionals 

Com hem comentat amb anterioritat, per descriure els requeriments funcionals 
utilitzarem 5 grups o mòduls que ens serviran per organitzar i estructurar millor la 
informació.  

Abans de tot però, és important definir un terme que no s’ha fet menció abans i que 
trobarem en la descripció dels requeriments funcionals. És el de “petició d’execució”. 
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S’entendrà per petició d’execució l’ordre d’executar alguna de les parts d’algun procés o 
alguna funcionalitat de manteniment de base de dades. És a dir, cada vegada que li 
“diguem” al sistema que executi la fase 2, per exemple, estarem creant una petició 
d’execució per a que es completi la fase 2. 

1. Administració 
 

Ref # Funció 

R1.1 
L’administrador podrà crear i eliminar nous Clients, EG i EAP així com consultar i 
modificar la informació relativa als mateixos 

R1.2 
En el procés de crear un nou client, se li donarà la opció a l’ administrador de crear 
directament les EG i els EAP que li corresponen.  

R1.3  
Administratius, consultors i estadístics podran consultar la informació dels Clients, 
EAP o EG però no modificar-la, eliminar-la o introduir-ne de nova 

R1.4 
L’administrador podrà crear i eliminar usuaris i perfils així com consultar i 
modificar la informació dels mateixos. Això inclou la possibilitat d’establir, eliminar 
o modificar les restriccions establertes a cada perfil. 

R1.5 
L’administrador podrà crear i eliminar projectes (client i periode) així com 
consultar i modificar la informació general dels projectes existents.  

R1.6 

L’administrador rebrà avisos cada vegada que: algun dels usuaris completi alguna 
de les fases o subfases del que és responsable, succeeixi un error en l’execució 
d’alguna de les peticions, finalitzi alguna petició d’execució o hi hagi quelcom 
pendent de revisió per part de l’administrador. L’aplicació permetrà visualitzar i 
eliminar aquests avisos. 

R1.7 
Tots els usuaris hauran d’introduir un nom d’usuari i contrasenya que el sistema 
validarà per poder accedir a l’aplicació 

R1.8  
L’administrador podrà posar en marxa o aturar el ‘daemon’ que s’encarregarà de 
llegir en tot moment si existeixen o no peticions per executar i d’executar-les en 
cas que n’hi hagi a la cua de peticions. 
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2. Normes i estudis 
 

Ref # Funció 

R2.1 

L’administrador podrà crear i eliminar normes i estudis. Tant en el procés de 
creació d’una norma com en el d’un estudi permetrà definir la composició dels 
mateixos. És a dir, quan s’introdueixi la definició de la norma o estudi, acte seguit, 
es mostrarà una pantalla per a que es seleccionin els centres que els composen. 

R2.2 

Tots els usuaris de la plataforma podran consultar les dades de les normes i els 
estudis existents. Entre aquestes dades es podrà veure: si s’ha calculat o no, la 
data de creació, la data d’inici del càlcul, la data de fi, els centres que els 
composen, el projecte al qual està assignat el seu càlcul (tant de la norma com de 
l’estudi) i el nombre de pacients assignats. 

R2.3  
L’administrador podrà assignar el càlcul d’un estudi i una norma al procés de dades 
d’un projecte. 

R2.4 
L’administrador podrà executar els processos de càlcul d’un estudi i d’una norma 
(sempre dintre del procés de dades d’un projecte en concret) 

 

3. Procés 
 

Ref # Funció 

R3.1 L’aplicació permetrà l’execució de fases i subfases a nivell de Client, EG i EAP. 
Segons el perfil de l’usuari podrà executar unes parts o unes altres (o la totalitat en 
el cas de l’administrador). 

R3.2 El sistema permetrà crear peticions d’execució que encadenin una o més fases o 
subfases. És a dir, si tenim un client on s’ha completat la fase 2 per a tots els seus 
centres, el sistema permetrà crear una petició d’execució que situï el procés 
completat fins a la fase 5 per exemple. D’aquesta forma, la petició d’execució 
s’encarregarà d’executar totes les subfases de les fases 3, 4 i 5 per a tots els EAP 
del Client en qüestió. 

R3.3  Es permetrà retrocedir en el procés de dades en els tres nivells (Client, EG i EAP). És 
a dir, si estem a la fase 5 del procés de dades d’un projecte, podrem crear una 
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petició d’execució per a que s’executi la fase 2 d’aquest procés. L’aplicació 
s’encarregarà d’inicialitzar internament tots el registres i situar la BD en l’estat 
pertinent per a poder executar-se  la fase 2. NO  es podrà executar una subfase si 
la subfase que la precedeix en el procés no està completada totalment. 

R3.4 El sistema permetrà veure a tots els usuaris el percentatge de procés completat, 
així com el percentatge completat de cada fase i subfase en els tres nivells (Client, 
EG i EAP). 

R3.5 El sistema permetrà veure el pla de treball de cada fase i subfase per als tres nivells 
i indicarà clarament quines accions s’han completat, quina s’està executant (si és 
que hi ha alguna) i quines encara no s’han iniciat. 

R3.6 Hi haurà parts del procés on es calcularan una sèrie d’alertes que permetran a l’ 
administrador saber si tot s’està duent a terme de forma normal o no. Aquestes 
alertes hauran estat definides prèviament per l’administrador i introduïdes a la BD. 
L’aplicació permetrà la visualització d’aquestes alertes i enviarà un avís cada 
vegada que es detecti alguna. 

R3.7 L’aplicació permetrà executar les diverses parts del procés ignorant o no les alertes 
existents. Si no s’especifica a l’hora d’executar alguna part del procés, que s’han 
d’ignorar les alertes i hi ha alguna, el sistema retornarà un error. 

R3.8 Si es produeix un error durant l’execució d’alguna de les parts d’algun procés, el 
sistema enviarà un avís i al accedir a aquest mateix procés de dades es veurà 
clarament que la última petició d’execució ha estat errònia. El sistema 
emmagatzemarà l’error obtingut i l’acció que s’estava executant quan ha 
esdevingut l’error. L’administrador podrà consultar les dades d’aquest error i 
també podrà veure l’històric d’errors esdevinguts per al procés en qüestió. 

R3.9 Es podran veure totes les peticions d’execució creades per a un procés concret 
ordenades per la data de creació. 

R3.10 Tots els usuaris podran introduir comentaris en qualsevol moment del procés. El 
sistema enregistrarà els comentaris amb la data real de creació del comentari. 
Només l’administrador podrà crear comentaris assignant-li una data diferent a la 
de la seva creació 

R3.11 L’aplicació donarà la possibilitat de veure la ‘bitàcora’ de cada procés de dades a 
tots els usuaris. Aquesta pantalla mostrarà tots els passos rellevants efectuats des 
de la creació del projecte, així com els comentaris introduïts manualment. Estaran 
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ordenats per data de creació. 

R3.12 Tots els usuaris podran accedir a una pantalla on es resumirà de forma clara i 
visual l’estat de tots els projectes. Aquesta pantalla permetrà mostrar-los tots o 
seleccionar entre Finalitzats, en marxa, parats o no iniciats.  

R3.13 L’administrador podrà modificar manualment l’estat del projecte i canviar-lo a 
‘Parat’, ‘en marxa’ o ‘cancelat’. Cada vegada que l’administrador decideixi canviar 
l’estat del procés manualment haurà d’introduir un comentari explicant el per què 
d’aquesta decisió. (Això serà molt útil si es veu alguna anomalia a les dades que 
requereix consultar amb el client. En aquest cas, durant el temps que el Client triga 
en respondre’ns, el procés estarà ‘parat’ fins que se’ns doni una resposta) 

R3.14 Tots els usuaris podran accedir a una pantalla on es mostraran les dades errònies 
en un procés del client, l’EG o EAP que seleccionin. Aquesta pantalla mostrarà un 
llistat amb la descripció de l’error, la taula i el número de registres afectats. 

 

4. Manteniment 
 

Ref # Funció 

R4.1 El sistema permetrà a l’administrador consultar informació de la base de dades 
principal d’Atenció Primària (IABDAP) i de les pertinents a cada client (BDPRIM_*). 
Aquesta informació serà: tamany de la BD i del seu fitxer de log, data de la última 
modificació i històric de les operacions de manteniment executades. 

R4.2 L’administrador podrà executar  les següents operacions de manteniment a totes 
les BD d’Atenció Primària: reparació de la BD, reconstrucció i defragmentació d’ 
índexs, actualització de les estadístiques de BD, còpies de seguretat i reducció dels 
fitxers de BD i Log. Es podrà determinar una data concreta per a l’execució 
d’aquestes operacions. 

R4.3 L’administrador podrà ‘encapsular’ vàries de les operacions esmentades en Plans 
de manteniment que es podran programar per a que s’executin periòdicament. 

R4.4 El sistema permetrà dur el seguiment de les operacions manteniment definides 
anteriorment. Això significa que es podrà veure en tot moment el Pla de Treball de 
cada operació i, en cas d’estar executant-se quelcom,  es podrà saber quina 
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instrucció i a quina taula s’està realitzant.  

R4.5 L’administrador podrà decidir ‘buidar’ la IABDAP quan convingui. Aquest ‘buidat’ 
consistirà en ‘volcar’ a una BD Històrica (IABDAP_HIST) les dades pertinents a un 
període i client concrets. Aquesta operació es durà a terme encriptant els 
identificadors de pacient i metges que existeixin a la informació. 

R4.6 Per a poder dur realitzar l’acció anterior, seria convenient poder veure fàcilment 
quina informació es disposa de cada client i període. El sistema permetrà veure, de 
les taules ‘crítiques’ de la IABDAP, quants registres hi ha per a cada client i període. 

 

5. Peticions d’execució 
 

Ref # Funció 

R5.1 L’aplicació  disposarà d’una part on tots els usuaris podran veure les peticions 
d’execució creades. En aquesta secció es podran diferenciar peticions de dues 
classes: procés i manteniment. Dintre de cada grup podrem distingir entre 
peticions: executant-se, finalitzades ok, finalitzades amb errors i en cua.  

R5.2 Els usuaris podran consultar la informació referent a cada petició (qui l’ha creat, 
quan, projecte assignat, % executat, etc.) i el seu Pla de treball on es veurà 
clarament quina part ja s’ha completat, quina acció s’està executant i quina part 
encara no s’ha iniciat. 

R5.3 Es podrà accedir als errors esdevinguts en les peticions i identificar quina acció 
s’intentava executar al produir-se l’error. 

R5.4 L’administrador podrà cancelar i eliminar les peticions que desitgi. Si una petició ha 
estat cancelada o ha finalitzat de forma inesperada, es donarà la opció a 
l’administrador de “reencuar “ la petició. 

R4.5 Les peticions d’execució es crearan des de les seccions de ‘procés’ o 
‘manteniment’. Des de la secció de peticions, tan sols es podran realitzar les 
funcions que s’han comentat anteriorment. 
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2.3. Requeriments no funcionals 

 Interfície web: Els desplaçaments i viatges del personal de l’empresa són 
constants, sobretot els dels consultors. Com que els processos d’Atenció Primària 
en ocasions són molt urgents i no ens podem permetre aturar-los fins que el 
personal implicat estigui a la oficina, l’aplicació ha de ser accessible des de 
qualsevol punt on el personal pugui viatjar. Per aquest motiu, es va considerar com 
a requeriment indispensable que el sistema disposés d’una interfície web que 
permeti a tots els implicats en projectes d’Atenció Primària seguir i actualitzar 
l’estat dels mateixos en tot moment. 
 

 Facilitat d’ ús: L’aplicació no la utilitzaran únicament els tècnics informàtics. A més 
a més, és necessari que a la llarga, qualsevol persona que participi en els projectes 
d’Atenció Primària, pugui seguir els processos fàcilment sense necessitat de 
llargues temporades de formació. Això provoca que sigui essencial que la interfície 
sigui suficientment intuïtiva com per que persones sense gran experiència en 
aquest tipus de projectes i poc familiaritzades amb entorns informàtics la puguin 
utilitzar fàcilment. 

 

 Economia: La solució tecnològica no ha de comportar a l’empresa despeses 
extraordinàries. Per aquest motiu, s’han d’emprar les eines que la organització ja 
té incorporades i que s’utilitzen de forma habitual, descartant totalment 
l’adquisició de software no gratuït o elements de hardware que encareixin el 
producte. 

 

 Seguretat: El contingut de la base de dades d’Atenció Primària i dels resultats dels 
estudis que realitzem és altament confidencial. A més, inclou dades de pacients 
que són de caràcter personal. Tota aquesta informació ha de disposar d’un alt grau 
de protecció per tal de respectar la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i la  
LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació). Per tant, la plataforma ha de 
garantir l’accés només a les persones autoritzades. 

 

 Facilitat de manteniment i d’adaptabilitat: Es preveu que no d’aquí gaire temps 
incorporem al mercat un nou producte que requerirà segurament alguna 
modificació en el procés de dades d’Atenció Primària. Aquests canvis no han de ser 
tràgics per la plataforma i hem de poder adaptar-la fàcilment a les noves 
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necessitats. Per altra banda, el manteniment de BD que ofereix SQL Server ‘per 
defecte’ no funciona com ens agradaria. La plataforma hauria d’oferir facilitats per 
a dur a terme aquest manteniment. 

 

 Manipulació de Base de Dades: El sistema requereix un gran volum d’interacció 
amb les bases de dades, sobretot amb el seu contingut. Degut a la lògica de fases i 
subfases establerta, moltes d’aquestes fases requereixen un seguit molt llarg 
d’instruccions d’accés i modificació de la base de dades. Per tal de guanyar 
eficiència no s’haurien d’encapsular aquestes instruccions en moltes funcions.  Per 
altra banda, totes les aplicacions de l’empresa acostumen a introduir tot o la 
immensa majoria del codi que modifica el contingut de la BD en Stored Procedures 
del SGBD utilitzat.  
Això significa que la majoria d’accessos a la BD s’hauran de fer mitjançant aquests 
stored procedures que, sense ser eterns, han d’incorporar el màxim d’instruccions 
possibles seguint sempre la lògica de fases i subfases establerta. 

 Termini d’entrega: La data límit de lectura del projecte en el 2n quadrimestre a la 
Facultat d’Informàtica de Barcelona és el 2 de juliol 2010. Per aquest motiu s’ha 
establert como a termini per finalitzar el projecte el 30 de juny, dia en que es 
realitzarà la presentació. 
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3 - ESPECIFICACIÓ 
 

Mitjançant l’especificació intentaré descriure amb detall el comportament extern del 
sistema. S’utilitzaran una sèrie de diagrames que descriuran el funcionament de l’aplicació 
des del punt de vista de l’usuari final. En primer lloc definirem els casos d’ ús del sistema, 
després passarem a mostrar algun dels diagrames de seqüència d’aquests casos d’ ús i 
finalment definirem el model conceptual del domini de l’aplicació. 

Per definir els models esmentats i els diagrames de seqüència, entre d’altres coses que 
veurem més endavant, utilitzaré la notació UML. 

 

3.1. Model de casos d’ús 

Per tal d’aclarar conceptes, definiré breument el que es un cas d’ús. Un cas d’ ús es 
l’especificació formal d’alguna de les funcionalitats que exigim al sistema. És una 
seqüència d’esdeveniments que realitza un dels usuaris del sistema (actor en llenguatge 
UML) i que té un inici, provocat per l’actor, i un final després d’haver-se realitzat totes les 
accions que es defineixen en el cas d’ ús. 

Per realitzar l’especificació dels casos d’ ús emprarem un diagrama que ens mostrarà els 
seus noms, els actors que intervenen i les relacions existents entre els diferents casos d’ 
ús. A continuació es definirà l’especificació textual dels casos d’ús, la qual cosa és 
simplement una descripció de totes les accions que s’hi executen. Igual que amb el model 
de requeriments, he decidit dividir o encapsular els casos d’ ús en 5 ‘packages’, els quals 
són els mateixos que en el model de requeriments i es refereixen al mateix concepte 
(Administració, Normes i estudis, Procés,  Peticions i Manteniment). 

Abans de tot però, passarem a veure l’especificació dels actors del sistema. 
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3.1.1. Actors del sistema 

En el punt de model de requeriments s’han definit els usuaris que utilitzaran la 
plataforma. De cara a poder definir els casos d’ ús, el primer que s’ha de fer és especificar 
els actors que hi participaran i crear les herències necessàries per definir els permisos que 
tindran a cada cas d’ ús.  

En el nostre sistema partim d’un usuari genèric que tindrà el nom “Usuari”. D’aquest 
usuari sortiran quatre especificacions que seran: “informàtic”, “consultor”, “administratiu” 
i “estadístic”. Finalment hi haurà un tipus especial d’informàtic que serà l’ 
“administrador”. A continuació, es mostra el diagrama d’herències entre aquests usuaris: 

 

 

Figura 3.1: Usuaris del sistema 

 

 

 Usuari 

 Informàtic Consultor Estadístic Administratiu 

Administrador 
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3.1.2. Package Admin 

a. Diagrama dels casos d’Ús 

 Usuari   Validar usuari 

  Crear Usuari 

  Modificar usuari 

  Eliminar usuari Crear   Eliminar Projecte   Modificar Projecte 

  Veure missatges 

  Llegir missatge 

  Crear Client 

  Crear EG 

  <<include>> 

  <<include>> 

  Crear EAP 

  Modificar Client   Modificar EG 

  Modificar EAP 

  Eliminar Client 

  <<include>> 

  Aturar daemon 

  Arrencar daemon 

  Eliminar Client 

  Eliminar Client 

  <<include>> 
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b. Especificació dels Casos d’ Ús 

 Cas d’ Ús: Validar Usuari 
 

  Actors: Usuari (Iniciador) 

  Propòsit: Validar l’ usuari al sistema a través del seu nom d’usuari i la seva 
contrasenya. 

  Resum: Un usuari introdueix el seu nom d’ usuari i la seva contrasenya i el 
sistema valida si pot accedir al sistema o no. 

  Referències creuades: R1.7 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’usuari vol 
accedir al sistema i per fer-ho introdueix 
el seu nom d’usuari i la seva contrasenya 

 

 2. El sistema valida les dades de l’usuari i, 
en cas de ser correctes, en funció del 
perfil mostra la interfície gràfica 
corresponent (la mateixa per a tots però 
amb diferents opcions activades segons 
l’usuari). En cas de no ser correctes, 
mostra un missatge d’error i permet la 
reintroducció de les dades. 

 

 

 

 

 Eliminar EG 
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 Cas d’ Ús: Crear Usuari 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Enregistrar un usuari nou al sistema. 

  Resum: L’administrador introdueix totes les dades necessàries de l’usuari 
que es vol enregistrar i el sistema el dóna d’alta a la base de dades. 

  Referències creuades: R1.4 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol donar d’alta un usuari nou. Per fer-ho, 
‘clica’ la opció ‘crear usuari’ del menú 
Adminstració. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla per 
introduir les dades requerides de l’usuari 
nou. Entre d’elles està un ‘combo’ amb els 
perfils possibles per assignar-li al usuari. 

3. L’administrador introdueix la informació 
del nou usuari i li assigna un dels perfils a 
escollir. 

 

 4. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin emplenats i que les 
dades i els seus formats siguin correctes i 
enregistra el nou usuari al sistema. 
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 Cas d’ Ús: Modificar Usuari 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Modificar les dades personals de l’usuari. 

  Resum: El sistema mostra les dades personals de l’usuari i l’administrador 
pot modificar aquelles que consideri necessàries. 

  Referències creuades: R1.4 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
modificar les dades personals d’un usuari. 

 

 2. El sistema mostra les dades personals de 
l’usuari que es puguin modificar. 

3. L’administrador modificarà les dades 
necessàries i enregistrarà la informació. 

 

 4. El sistema comprova que les noves dades 
són correctes i respecten els formats 
requerits i emmagatzema la informació a la 
base de dades. Si la informació no és 
correcte o hi ha algun error, el sistema 
mostra per pantalla un missatge. 
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 Cas d’ Ús: Eliminar Usuari 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Eliminar un usuari del sistema. 

  Resum: L’administrador selecciona l’usuari que vol eliminar de la base de 
dades i el sistema elimina al usuari i la seva informació referent . 

  Referències creuades: R1.4 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

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

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els 
usuaris existents i el seu perfil assignat. 

3. L’administrador selecciona l’usuari i 
sol·licita la seva eliminació del sistema. 

 

 4. El sistema demana confirmació de l’acció 
mitjançant un missatge per pantalla. 

5. L’iniciador, selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancelar’ segons vulgui continuar o no amb 
l’acció. 

 

 6. El sistema elimina al usuari de la base de 
dades i la informació que li fa referència (si 
l’administrador ha decidit continuar amb 
l’eliminació de l’usuari) 
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 Cas d’ Ús: Crear Projecte 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Introduir un nou projecte o procés de dades al sistema. 

  Resum: L’administrador introdueix les dades d’informació general 
necessàries per a crear el projecte i el sistema introdueix els registres a les 
taules necessàries per inicialitzar-lo i poder dur a terme l’execució, el 
control i seguiment del procés de dades. 

  Referències creuades: R1.5 

Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan arriba un 
contracte nou i l’administrador decideix 
introduir el projecte a la base de dades 

 

 2. El sistema mostra una pantalla per 
introduir les dades requerides per a la 
creació del projecte (client, període, usuaris 
implicats, dates d’entrega, número d’EAPs 
esperats, número d’estudis a realitzar, etc.). 

3. L’administrador omple i selecciona les 
dades requerides 

 

 4. El sistema valida que la informació sigui 
correcte i, si no hi ha cap error, fa les accions 
oportunes a la base de dades per a 
crear/inicialitzar el projecte. Si hi ha alguna 
incoherència amb la informació, mostra un 
missatge d’error per pantalla   
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 Cas d’ Ús: Eliminar Projecte 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Eliminar un projecte del sistema 

  Resum: L’administrador selecciona el projecte que vol eliminar i el sistema 
l’elimina de la base de dades 

  Referències creuades: R1.5 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

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

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els 
projectes existents. 

3. L’administrador selecciona el projecte i 
sol·licita la seva eliminació del sistema. 

 

 4. El sistema demana confirmació de l’acció 
mitjançant un missatge per pantalla. 

5. L’iniciador, selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancelar’ segons vulgui continuar o no amb 
l’acció. 

 

 6. El sistema elimina el projecte de la base 
de dades i la informació que li fa referència 
(si l’administrador ha decidit continuar amb 
l’eliminació del projecte en qüestió) 

 



  | 3 - ESPECIFICACIÓ Pág. 52 
 

 Cas d’ Ús: Modificar Projecte 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Modificar les dades introduïdes d’un projecte al crear-lo. 

  Resum: El sistema mostra les dades d’informació general del projecte que 
es van introduir al crear-lo i l’administrador pot modificar aquelles que 
consideri necessàries i que es puguin modificar. 

  Referències creuades: R1.5 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol modificar les dades d’informació general 
d’un projecte. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els 
projectes existents. 

3. L’ usuari selecciona el projecte del que vol 
modificar les dades inicials. 

 

 4. El sistema mostra les dades descriptives 
del projecte que es puguin modificar 
(emplenades al crear-lo). 

5. L’administrador modifica la informació 
que desitgi i sol·licita el seu enregistrament 
al sistema. 

 

 6. El sistema valida que la informació que 
s’intenta enregistrar és correcte i els formats 
siguin els esperats. Si és així, realitza les 
modificacions a la base de dades. Si no, 
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mostra un missatge d’error per pantalla. 

 

 Cas d’ Ús: Veure missatges 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Veure el llistat de missatges enviats pel sistema (referents a 
possibles errors en peticions d’execució, finalització de processos, 
esdeveniments, etc.) 

  Resum: L’administrador sol·licita veure els missatges existents i el sistema 
mostra una pantalla amb els llistats de missatges llegits i no llegits ordenats 
per data de creació. 

  Referències creuades: R1.6 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol veure els missatges rebuts i clica la opció 
del menú Administració ‘Veure missatges’. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb dos 
llistats: un amb els missatges sense llegir (a 
dalt) i un altre amb els llegits més recents. 
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 Cas d’ Ús: Llegir missatge 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Llegir un missatge dels enviats pel sistema a l’administrador 

  Resum: L’administrador ‘marca‘ com a llegit un dels missatges dels enviats 
pel sistema i aquest, actualitza la base de dades per a que així consti 

  Referències creuades: R1.6 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol indicar al sistema que ja ha llegit un dels 
missatges enviat per l’aplicació. Per fer-ho, 
clicarà el botó ‘llegit’ que hi haurà al costat 
de l’avís en concret. 

 

 2. El sistema actualitzarà el camp pertinent a 
la taula de la base de dades que indiqui si un 
missatge s’ha llegit o no i actualitzarà la 
pantalla amb els llistats de missatges. 

 

 Cas d’ Ús: Eliminar missatge 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Eliminar un missatge dels enviats pel sistema a l’administrador 

  Resum: L’administrador selecciona el missatge que vol eliminar i el sistema 
l’elimina de la base de dades 

  Referències creuades: R1.6 
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  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol eliminar un missatge enviat per 
l’aplicació. Per fer-ho, clicarà el botó 
‘eliminar’ que hi haurà al costat de l’avís en 
concret. 

 

 2. El sistema eliminarà el missatge de la base 
de dades i actualitzarà la pantalla amb els 
llistats de missatges. 

 

 Cas d’ Ús: Crear Client 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Enregistrar un Client nou al sistema. 

  Resum: L’administrador introdueix totes les dades necessàries del client 
que es vol enregistrar i el sistema el dóna d’alta a la base de dades. 

  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  
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Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol donar d’alta un client nou i ho sol·licita al 
sistema. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla per 
introduir les dades requerides del client nou. 

3. L’administrador introdueix la informació 
del nou client i sol·licita enregistrar-ho a la 
BD. 

 

 4. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin emplenats i que les 
dades i els seus formats siguin correctes i 
enregistra el nou client al sistema.  

Una vegada fet això, el sistema oferirà la 
possibilitat de crear les EG corresponents a 
aquest client. 

5. Si l’administrador accepta crear les EG 

llavors 

            Inicia cas d’ ús Crear EG 

Sinó 

            Es finalitza el cas d’ús 
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 Cas d’ Ús: Crear EG 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Enregistrar una EG nova al sistema. 

  Resum: L’administrador introdueix totes les dades necessàries de l’EG que 
es vol enregistrar i el sistema la dóna d’alta a la base de dades. 

  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol donar d’alta una EG nova i ho sol·licita al 
sistema. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla per 
introduir les dades requerides de l’EG nova. 

3. L’administrador introdueix la informació 
de l’EG nova i sol·licita enregistrar-ho a la 
BD. 

 

 4. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin emplenats i que les 
dades i els seus formats siguin correctes i 
enregistra la nova EG al sistema.  
Una vegada fet això, el sistema oferirà la 
possibilitat de crear els EAP corresponents a 
aquesta EG. 

5. Si l’administrador accepta crear els EAP 
llavors 
            Inicia cas d’ ús Crear EAP 
Sinó 
            Es finalitza el cas d’ús 

 

 

 Cas d’ Ús: Crear EAP 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 
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  Propòsit: Enregistrar un EAP nou al sistema. 

  Resum: L’administrador introdueix totes les dades necessàries de l’EAP que 
es vol enregistrar i el sistema el dóna d’alta a la base de dades. 

  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol donar d’alta un EAP nou i ho sol·licita al 
sistema. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla per 
introduir les dades requerides de l’EAP nou. 

3. L’administrador introdueix la informació 
del nou EAP i sol·licita enregistrar-ho a la BD.

 

 4. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin emplenats i que les 
dades i els seus formats siguin correctes i 
enregistra el nou EAP al sistema.  

 

 

 Cas d’ Ús: Eliminar Client 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Eliminar un client del sistema. 

  Resum: L’administrador selecciona el client que vol eliminar de la base de 
dades i el sistema elimina al client i la seva informació referent . 
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  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

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

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els clients 
existents. 

3. L’administrador selecciona el client i 
sol·licita la seva eliminació del sistema. 

 

 4. El sistema demana confirmació de l’acció 
mitjançant un missatge per pantalla. 

5. L’iniciador, selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancelar’ segons vulgui continuar o no amb 
l’acció. 

 

 6. Per a totes les EG del Client 

            Inicia cas d’ ús Eliminar EG 

 

Una vegada ha eliminat tota la informació 
referent a les EG del client, el sistema 
elimina la informació de les taules exclusives 
del client. Si succeeix algun error durant el 
cas d’ús, mostra un missatge per pantalla 
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 Cas d’ Ús: Eliminar EG 
 

Actors: Administrador (Iniciador) 

Propòsit: Eliminar una Entitat Gestora del sistema. 

Resum: L’administrador selecciona l’EG que vol eliminar de la base de dades i el 
sistema elimina l’EG i la seva informació referent . 

Referències creuades: R1.1 

Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol eliminar una EG del sistema. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb les EG 
existents. 

3. L’administrador selecciona l’EG i sol·licita 
la seva eliminació del sistema. 

 

 4. El sistema demana confirmació de l’acció 
mitjançant un missatge per pantalla. 

5. L’iniciador, selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancelar’ segons vulgui continuar o no amb 
l’acció. 

 

 6. Per a tots els EAP de l’EG 
            Inicia cas d’ ús Eliminar EAP 
 
Una vegada ha eliminat tota la informació 
referent als EAP de l’EG, el sistema elimina 
la informació de les taules exclusives de l’EG 
en qüestió. Si succeeix algun error durant el 
cas d’ús, mostra un missatge per pantalla 
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 Cas d’ Ús: Eliminar EAP 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Eliminar un Equip d’Atenció Primària del sistema. 

  Resum: L’administrador selecciona l’EAP que vol eliminar de la base de 
dades i el sistema elimina l’EAP i la seva informació referent. 

  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

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

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els EAP 
existents. 

3. L’administrador selecciona l’EAP i sol·licita 
la seva eliminació del sistema. 

 

 4. El sistema demana confirmació de l’acció 
mitjançant un missatge per pantalla. 

5. L’iniciador, selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancelar’ segons vulgui continuar o no amb 
l’acció. 

 

 6.  El sistema elimina tota la informació de la 
base de dades referent a aquest EAP. Si hi ha 
algun error durant l’execució, el sistema 
mostra un missatge d’error per pantalla. 
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 Cas d’ Ús: Modificar Client 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Modificar les generals d’un client. 

  Resum: El sistema mostra les dades d’informació general del Client i 
l’administrador pot modificar aquelles que consideri necessàries i que es 
puguin modificar. 

  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol modificar les dades d’informació general 
d’un client. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els clients 
existents. 

3. L’ usuari selecciona el client del que vol 
modificar les dades inicials. 

 

 4. El sistema mostra les dades descriptives 
del client que es puguin modificar. 

5. L’administrador modifica la informació 
que desitgi i sol·licita el seu enregistrament 
al sistema. 

 

 6. El sistema valida que la informació que 
s’intenta enregistrar és correcte i els formats 
siguin els esperats. Si és així, realitza les 
modificacions a la base de dades. Si no, 
mostra un missatge d’error per pantalla. 
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 Cas d’ Ús: Modificar EG 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Modificar les generals d’una EG. 

  Resum: El sistema mostra les dades d’informació general de l’EG i 
l’administrador pot modificar aquelles que consideri necessàries i que es 
puguin modificar. 

  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol modificar les dades d’informació general 
d’una EG. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb les EG 
existents. 

3. L’ usuari selecciona l’EG de la que vol 
modificar les dades inicials. 

 

 4. El sistema mostra les dades descriptives 
de l’EG que es puguin modificar. 

5. L’administrador modifica la informació 
que desitgi i sol·licita el seu enregistrament 
al sistema. 

 

 6. El sistema valida que la informació que 
s’intenta enregistrar és correcte i els formats 
siguin els esperats. Si és així, realitza les 
modificacions a la base de dades. Si no, 
mostra un missatge d’error per pantalla. 
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 Cas d’ Ús: Modificar EAP 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Modificar les generals d’un EAP. 

  Resum: El sistema mostra les dades d’informació general de l’EAP i 
l’administrador pot modificar aquelles que consideri necessàries i que es 
puguin modificar. 

  Referències creuades: R1.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol modificar les dades d’informació general 
d’un EAP. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els EAP 
existents. 

3. L’ usuari selecciona l’EAP del que vol 
modificar les dades descriptives. 

 

 4. El sistema mostra les dades descriptives 
de l’EAP que es puguin modificar. 

5. L’administrador modifica la informació 
que desitgi i sol·licita el seu enregistrament 
al sistema. 

 

 6. El sistema valida que la informació que 
s’intenta enregistrar és correcte i els formats 
siguin els esperats. Si és així, realitza les 
modificacions a la base de dades. Si no, 
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mostra un missatge d’error per pantalla. 

 

 Cas d’ Ús: Arrencar daemon 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Engegar el procés que estarà sempre actiu llegint si hi ha peticions 
d’execució en cua i executant-les. 

  Resum: L’Administrador sol·licita engegar el daemon i el sistema realitza les 
operacions pertinents per posar-lo en marxa. 

  Referències creuades: R1.8 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan 
l’Administrador vol posar en marxa el 
‘dimoni’ que llegirà la cua de peticions i 
executarà les que s’hagin d’executar. Per 
fer-ho, haurà de prémer el botó ‘engegar 
daemon’.  

 

 2. El sistema modificarà la base de dades per a 
activar-lo i executarà el fitxer php en 
background que s’encarregarà de llegir i 
executar les peticions d’execució.. 
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 Cas d’ Ús: Aturar daemon 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Aturar el procés que llegeix si hi ha peticions d’execució en cua i 
les executa. 

  Resum: L’Administrador sol·licita aturar el daemon i el sistema realitza les 
operacions pertinents per a detenir-lo. 

  Referències creuades: R1.8 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan 
l’Administrador vol aturar el ‘dimoni’ que 
llegeix la cua de peticions i les executa. 
Per fer-ho, haurà de prémer el botó 
‘aturar daemon’.  

 

 2. El sistema modificarà la base de dades per a 
aturar-lo i ‘matarà’ el procés que té en marxa 
en background el fitxer php corresponent. 
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3.1.3. Package Normes_Estudis 

a. Diagrama dels casos d’ús 
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b. Especificació dels Casos d’ Ús 

 Cas d’ Ús: Crear Norma 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Crear una norma contra la que es compararan un o més estudis. 

  Resum: L’administrador defineix una norma introduint-li una descripció i el 
conjunt d’ EAP que la composaran i el sistema l’enregistra a la BD. 

  Referències creuades: R2.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol crear una norma.  

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb el 
camp per introduir la descripció i els EAP 
existents a la BD 

3. L’administrador introdueix la descripció i 
selecciona els EAP-PERIODE que composaran 
la norma 

 

 4. El sistema comprova que la descripció de 
la norma tingui el format correcte i 
introdueix la informació a la BD 
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 Cas d’ Ús: Crear Estudi 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Crear un estudi nou. 

  Resum: L’administrador defineix un estudi introduint la seva descripció, la 
norma contra la que es compararà i els centres que el composaran. El 
sistema l’enregistra a la BD. 

  Referències creuades: R2.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol crear un estudi nou.  

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb els 
camps per introduir la descripció i 
seleccionar la norma contra la que es 
compararà i els EAP que el composaran 

3. L’administrador introdueix la descripció, i 
selecciona la norma i els EAP-PERIODE que 
composaran l’estudi 

 

 4. El sistema comprova que la descripció 
tingui el format correcte i introdueix la 
informació a la BD 
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 Cas d’ Ús: Assignar Norma 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Assignar el càlcul d’una norma a un projecte existent.  

  Resum: L’administrador selecciona una norma i un projecte existent i el 
sistema realitza les instruccions necessàries per a que el càlcul de la norma 
escollida passi a formar part del procés de dades seleccionat. 

  Referències creuades: R2.3 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’administrador 
vol assignar una norma a un projecte o 
procés de dades existents. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb dos 
combos: un amb les normes i un altre amb 
els projectes existents. 

3. L’administrador selecciona la norma i el 
projecte 

 

 4. El sistema enregistra la relació i afegeix al 
pla de treball del projecte escollit, les 
tasques a realitzar per a calcular la norma. 
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 Cas d’ Ús: Assignar Estudi 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Assignar el càlcul d’un estudi a un projecte existent.  

  Resum: L’administrador selecciona un estudi i un projecte existent i el 
sistema realitza les instruccions necessàries per a que el càlcul de l’estudi 
escollit passi a formar part del procés de dades seleccionat. 

  Referències creuades: R2.3 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’administrador 
vol assignar un estudi a un projecte o procés 
de dades existents. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb dos 
combos: un amb els estudis i un altre amb 
els projectes existents. 

3. L’administrador selecciona l’estudi i el 
projecte 

 

 4. El sistema enregistra la relació i afegeix al 
pla de treball del projecte escollit, les 
tasques a realitzar per a calcular l’estudi. 
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 Cas d’ Ús: Eliminar Estudi 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Eliminar un estudi del sistema. 

  Resum: L’administrador selecciona l’estudi que vol eliminar y el sistema 
l’elimina de la base de dades. 

  Referències creuades: R2.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

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

 

 2. El sistema mostra un llistat amb els 
estudis existents. 

3. L’administrador selecciona l’estudi i 
sol·licita la seva eliminació del sistema. 

 

 4. El sistema demana confirmació de l’acció 
mitjançant un missatge per pantalla. 

5. L’iniciador, selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancelar’ segons vulgui continuar o no amb 
l’acció. 

 

 6. El sistema elimina l’estudi de la base de 
dades i la informació que li fa referència (si 
l’administrador ha decidit continuar amb 
l’eliminació de l’estudii) 
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 Cas d’ Ús: Eliminar Norma 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Eliminar una norma del sistema. 

  Resum: L’administrador selecciona la norma que vol eliminar y el sistema 
l’elimina de la base de dades. 

  Referències creuades: R2.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol eliminar una norma del sistema. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb les 
normes existents. 

3. L’administrador selecciona la norma i 
sol·licita la seva eliminació del sistema. 

 

 4. El sistema demana confirmació de l’acció 
mitjançant un missatge per pantalla. 

5. L’iniciador, selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancelar’ segons vulgui continuar o no amb 
l’acció. 

 

 6. El sistema elimina la norma de la base de 
dades. 
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 Cas d’ Ús: Veure info norma 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Consultar informació general d’una norma. 

  Resum: L’usuari selecciona una norma i el sistema mostra les dades de caire 
general de la mateixa. 

  Referències creuades: R2.2 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan un dels usuaris 
vol veure informació referent a una norma 
en concret. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb les 
normes existents. 

3. L’usuari selecciona la norma.  

 4. El sistema mostra una pantalla amb 
informació referent a la norma (EAP que la 
composen, data de creació, calculada o 
estudis que la utilitzen, projecte al qual està 
assignat el seu càlcul,etc.). 
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 Cas d’ Ús: Veure info estudi 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Consultar informació general d’un estudi. 

  Resum: L’usuari selecciona un estudi i el sistema mostra les dades de caire 
general de l’estudi. 

  Referències creuades: R2.4, 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan un dels usuaris 
vol veure informació referent a un estudi en 
concret. 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb estudis 
existents. 

3. L’usuari selecciona l’estudi.  

 4. El sistema mostra una pantalla amb 
informació referent a l’estudi (EAP que el 
composen, data de creació, calculat o no, 
projecte al qual està assignat el seu càlcul, 
etc.). 
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 Cas d’ Ús: Calcular Norma 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Executar el càlcul d’una norma creada prèviament. 

  Resum: L’administrador sol·licita al sistema el càlcul d’una norma i el 
sistema enregistra la petició i posteriorment l’executa. 

  Referències creuades: R2.4, R3.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol realitzar el càlcul d’una norma en 
concret. Per fer-ho ha d’accedir al procés de 
dades que inclou el càlcul d’aquesta norma. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb el 
resum del pla de treball per al projecte 
seleccionat (fase a fase) i la possibilitat 
d’executar-les una a una. 

3. L’usuari realitza la petició d’execució de la 
part del pla de treball que calcula la norma 
en qüestió. 

 

 4. El sistema enregistra la petició i retorna a 
la pantalla de procés de dades (l’usuari pot 
continuar utilitzant la consola amb 
normalitat).  

L’aplicació incorpora un ‘dimoni’ que cada 
30 segons llegeix la taula de peticions 
d’execució i, en cas de que hi hagi alguna 
sense executar, l’executa. Quan arribi el torn 
del càlcul de la norma, el dimoni l’executarà 
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i el sistema anirà actualitzant de forma 
automàtica l’estat del pla de treball del 
projecte. Si succeeix algun error, el sistema 
l’enregistrarà i enviarà un avís a 
l’administrador. De la mateixa forma, si 
finalitza correctament el càlcul de la norma, 
també li enviarà un avís. 

 

 Cas d’ Ús: Calcular Estudi 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Executar el càlcul d’un estudi creat prèviament. 

  Resum: L’administrador sol·licita al sistema el càlcul d’un estudi i el sistema 
enregistra la petició i posteriorment l’executa. 

  Referències creuades: R2.4, R3.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan l’administrador 
vol realitzar el càlcul d’un estudi en concret. 
Per fer-ho ha d’accedir al procés de dades 
que inclou el càlcul d’aquest estudi. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb el 
resum del pla de treball per al projecte 
seleccionat (fase a fase) i la possibilitat 
d’executar-les una a una. 

3. L’usuari realitza la petició d’execució de la 
part del pla de treball que calcula l’estudi en 
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qüestió. 

 4. El sistema enregistra la petició i retorna a 
la pantalla de procés de dades (l’usuari pot 
continuar utilitzant la consola amb 
normalitat).  

L’aplicació incorpora un ‘dimoni’ que cada 
30 segons llegeix la taula de peticions 
d’execució i, en cas de que hi hagi alguna 
sense executar, l’executa. Quan arribi el torn 
del càlcul de l’estudi, el dimoni l’executarà i 
el sistema anirà actualitzant de forma 
automàtica l’estat del pla de treball del 
projecte. Si succeeix algun error, el sistema 
l’enregistrarà i enviarà un avís a 
l’administrador. De la mateixa forma, si 
finalitza correctament el càlcul de l’estudi, 
també li enviarà un avís. 
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3.1.4. Package Procés 

a. Diagrama dels casos d’ús 
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b. Especificació dels Casos d’ Ús 

 Cas d’ Ús: Executar fase 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Executar una de les fases d’algun projecte. 

  Resum: L’iniciador realitza la petició d’execució d’una fase d’un projecte i el 
sistema la du a terme actualitzant el pla de treball a mida que va avançant 
en l’execució. 

  Referències creuades: R3.1, R3.2, R3.3 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. L’iniciador accedeix a la pantalla de 
procés de dades.  

 

 2. El sistema mostra els combos necessaris per 
a seleccionar el client, l’EG o l’EAP que es 
desitgi  

3. L’iniciador selecciona el Client, l’EG o 
l’EAP del que vol executar la fase 

 

 4. El sistema mostra la pantalla de procés de 
dades, on entre d’altres coses, apareixen les 
fases del procés escollit. Segons qui sigui 
l’iniciador, habilita la opció d’executar una fase 
o una altra (l’administrador les té totes 
habilitades mentre que el consultor, l’estadístic 
i l’administratiu només tindran habilitades les 
que en són responsables i segons l’ordre del 
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procés, toqui executar). 

5. L’iniciador prem el botó ‘executar’ de la 
fase que vol dur a terme 

 

 6. El sistema mostra una pantalla amb els 
camps que falten emplenar per a crear la 
petició (breu descripció, ignorar alertes,etc.) 

7. L’iniciador introdueix la informació  

 8. El sistema introdueix la petició a la cua de 
peticions d’execució. Quan toqui executar-se: 

Per a ∀ fase ≤ fase_escollida  

      Per a ∀ subfase ∈  fase 

             Si subfase no completada llavors 

                      Inicia cas d’ús Executa subfase 

 

 Cas d’ Ús: Executar subfase 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Executar una de les fases d’algun projecte. 

  Resum: L’iniciador realitza la petició d’execució d’una subfase d’un projecte 
i el sistema la du a terme actualitzant el pla de treball a mida que va 
avançant en l’execució. 

  Referències creuades: R3.1, R3.2, R3.3 

  Curs típic d’esdeveniments:   
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(*) No s’han afegit els 4 primers passos ja que són els mateixos que en el cas d’ús 
anterior 

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. L’iniciador ‘clica’ sobre la fase que 
conté la subfase que desitja executar.  

 

 2. El sistema desplega desplega totes les 
subfases de la fase seleccionada. La opció 
‘executar’ de cada una estarà habilitada segons 
qui sigui l’iniciador i la subfase en qüestió.  

3. L’iniciador prem el botó ‘executar’ de la 
fase que vol dur a terme 

 

 4. El sistema mostra una pantalla amb els 
camps que falten per a emplenar per a crear la 
petició. 

5. L’iniciador introdueix la informació  

 6. El sistema introdueix la petició a la cua de 
peticions d’execució. Cada subfase s’executa 
mitjançant un stored procedure 
emmagatzemat al SGBD. Quan toqui executar-
se, el sistema identificarà el procediment que 
realitza la subfase escollida i l’executarà. En cas 
que hi hagi algun error, l’emmagatzemarà i 
mostrarà un missatge per pantalla. 
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 Cas d’ Ús: Veure pla de treball 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Veure el pla de treball d’un procés de dades complet, una fase o 
una subfase. 

  Resum: L’usuari sol·licita veure el pla de treball d’un projecte sencer, d’una 
fase o d’una subfase  i el sistema mostra una pantalla amb el llistat de 
passos que que conté el projecte, fase o subfase diferenciant quins s’han 
executat i quins no. 

  Referències creuades: R3.5 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. A la pantalla de procés, l’iniciador 
selecciona un  Client, EG o EAP i prem el 
botó ‘veure pla de treball’ de tot el 
procés, d’una fase o d’una subfase  

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb els 
passos existents de la part seleccionada. En 
aquesta pantalla, es mostra el percentatge de 
la part executat i es diferencia amb colors les 
accions executades, l’acció que s’està 
executant (si és que n’hi ha alguna) i les que 
resten per executar. 
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 Cas d’ Ús: Mostrar alertes 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Veure les alertes detectades durant el procés 

  Resum: L’usuari sol·licita veure les alertes d’un projecte i el sistema mostra 
una pantalla amb el llistat d’alertes detectades. 

  Referències creuades: R3.6 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. A la pantalla de procés, l’iniciador 
selecciona un  Client, EG o EAP i prem el 
botó mostrar alertes.  

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb el llistat 
d’alertes detectades. Aquest llistat conté la 
descripció de l’alerta, el valor màxim i mínim 
esperat, el valor real obtingut i la part del 
procés on s’ha detectat. A més, aquest mateix 
llistat afegeix la opció de marcar l’alerta per a 
que sigui ignorada. 
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 Cas d’ Ús: Ignora alerta 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Ignorar una alerta detectada 

  Resum: L’ administrador selecciona una de les alertes detectades i el 
sistema actualitza la base de dades per tal que l’alerta no es tingui en 
compte. 

  Referències creuades: R3.6, R3.7 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan, revisant el 
llistat d’alertes, l’administrador identifica 
que una de les alertes detectades no és 
rellevant i decideix marcar-la per a ser 
ignorada. 

 

 2. El sistema actualitza la taula adequada per a 
que el procés, al executar-se, no tingui en 
compte l’alerta seleccionada. 
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 Cas d’ Ús: Mostrar errors de les dades 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Veure les dades incorrectes de les taules rebudes 

  Resum: L’iniciador sol·licita veure les dades incorrectes d’ un Client, EG o 
EAP i el sistema mostra una pantalla amb el resum dels errors detectats. 

  Referències creuades: R3.6, R3.7 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’iniciador vol 
veure la informació errònia detectada en 
el procés de dades.  

 

 2. El sistema obre una pantalla amb el llistat de 
dades incorrectes trobades en el procés. En el 
llistat hi haurà un registre per a cada EAP i tipus 
d’error detectat en el procés i ens mostrarà la 
taula i el número de registres afectats. Tot i 
això, la pantalla donarà la opció de mostrar 
aquest llistat agrupat per tipus d’error.  
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 Cas d’ Ús: Mostrar errors de procés 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Veure els errors succeïts mentre s’executava alguna part del 
procés. 

  Resum: L’Administrador sol·licita els errors succeïts durant un procés de 
dades i el sistema mostra una pantalla amb el llistat de tots els errors 
ordenats per de més recent a menys. 

  Referències creuades: R3.8 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan 
l’Administrador sol·licita veure els errors 
d’execució del procés. Podrà accedir a 
aquesta informació de vàries maneres: 
mitjançant la pantalla d’avisos (si hi ha 
algun avís que informi de l’error), 
mitjançant la pantalla de Pla de treball 
(clicant sobre l’acció durant la qual s’ha 
produït l’error) o clicant directament al 
botó d’errors de procés de la pantalla de 
Procés. 

 

 2. El sistema obre una pantalla amb el llistat 
dels errors apareguts durant el procés d’algun 
client, EG o EAP. Es podrà identificar l’acció que 
s’estava executant, la data, el missatge 
obtingut de la base de dades i l’identificador de 
la petició d’execució a la que es correspon 
l’error. 
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 Cas d’ Ús: Introduir comentari 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Introduir una comentari referent a algun procés a la base de 
dades.. 

  Resum: L’iniciador introdueix la informació que desitja emmagatzemar com 
a part del procés i el sistema, després de validar que el format és correcte, 
l’insereix a la BD. 

  Referències creuades: R3.10 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari vol 
introduir algun comentari que després 
s’ha de poder veure com a un 
esdeveniment d’un procés de dades. Per 
fer-ho, clica al botó ‘introduir comentari’. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb els 
camps que es poden emplenar per introduir un 
comentari. 

3. L’iniciador omple els camps. En cas de 
ser l’Administrador, podrà introduir la 
data en que es vol que consti el 
comentari a la BD. Una vegada omplerta 
la informació, l’usuari guarda la 
informació.  

 

 4. El sistema comprova que els camps 
obligatoris estiguin emplenats i que els formats 
siguin correctes i emmagatzema la informació a 
la BD. 
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 Cas d’ Ús: Veure bitàcora 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Veure tots els esdeveniments rellevants del procés des del seu 
inici. 

  Resum: L’iniciador sol·licita veure la ‘bitàcora’ del projecte i el sistema 
mostra una pantalla amb tots els esdeveniments (incluint comentaris 
introduïts) que s’han produït en el projecte des de que es va crear. 

  Referències creuades: R3.11 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari vol 
veure tot els esdeveniments 
comptabilitzats des de l’inici d’un procés. 
Per fer-ho, selecciona el procés i clica la 
opció ‘veure bitàcora’. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb tots els 
esdeveniments succeïts ordenats per data de 
creació. Es mostra la descripció de cada 
esdeveniment i, en cas de tenir més text del 
que apareix a la descripció, apareix un símbol 
‘+’ al costat que, si l’iniciador el prem, farà que 
aparegui a continuació el text restant.  
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 Cas d’ Ús: Mostrar resum dels projectes 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Poder veure fàcilment en una sola pantalla l’estat en el que es 
troba cada projecte. 

  Resum: L’iniciador sol·licita veure el resum dels projectes i el sistema 
mostra una pantalla amb una taula on es veu clara i gràficament l’estat de 
cadascun d’ells. 

  Referències creuades: R3.12 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ús comença quan l’usuari vol 
veure en una pantalla l’estat de tots els 
projectes. Per fer-ho prem la opció 
‘Resum’ del menú de procés. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb dos 
‘combos’: un per seleccionar el període i l’altre 
per seleccionar l’estat dels processos (finalitzat, 
en curs, parat, etc.) 

3. L’iniciador selecciona el període i 
l’estat 

 

 4. El sistema mostra una taula on estan, 
registre a registre, resumits tots els projectes 
del període seleccionat que es trobin en l’estat 
escollit. En aquest resum cada columna 
significarà una ‘fase’ del projecte i ens dirà si 
està completada o no, el % completat, etc.  
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 Cas d’ Ús: Canviar estat del projecte 
 

  Actors: Administrador (Iniciador) 

  Propòsit: Canviar manualment l’estat en el que es troba el projecte (en 
marxa, aturat, cancelat). 

  Resum: L’Administrador selecciona l’estat en el que vol situar el projecte, 
escriu el motiu del canvi i el sistema ho emmagatzema a la base de dades. 

  Referències creuades: R3.13 

  Curs típic d’esdeveniments:   

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. El cas d’ús comença quan 
l’Administrador vol canviar l’estat en el 
que es troba un projecte concret. Per fer-
ho, des de la pantalla de procés, 
selecciona el client i període i prem la 
opció ‘Canviar estat’. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb un 
‘combo’ per seleccionar l’estat en el que es vol 
situar i un camp de text per introduir el motiu 
per el qual es canvia. 

3. L’iniciador selecciona l’estat i escriu els 
motius per els quals es canvia l’estat 

 

 4. El sistema enregistra el canvi a la BD. Des 
d’aquest moment, cada vegada que s’accedeixi 
al projecte modificat es veurà l’estat nou i 
estaran habilitades les opcions corresponents a 
aquest estat. 
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3.1.5. Package Manteniment 

a. Diagrama dels casos d’ús 

 

 

 

 

 

Administrador

Consultar 
informació BD 

Executar operació de 
manteniment 

Veure peticions 
de manteniment  

Veure contingut 
de les taules  

Volcar a històric

Veure pla de 
treball 

Crear Pla de 
manteniment  



  | 3 - ESPECIFICACIÓ Pág. 94 
 

b. Especificació dels Casos d’ Ús 

 Cas d’ Ús: Consultar informació 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Consultar informació de les BD (tamany del fitxer de dades, 
tamany del log i data de la última modificació i de les últimes operacions de 
manteniment). 

  Resum: L’Administrador sol·licita veure la informació de les Base de dades i 
el sistema mostra una pantalla amb la informació requerida. 

  Referències creuades: R4.1 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan 
l’Administrador vol veure la informació 
d’alguna BD. Per fer-ho, selecciona la 
opció ‘veure info BD’ del menú de 
manteniment.  

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb un 
combo per seleccionar la base de dades de la 
que es vol veure la informació (inclou la opció 
‘totes’). 

3. L’Administrador selecciona la BD  

 4.El sistema mostra una pantalla amb la el 
tamany dels fitxers de log i de BD, la data de la 
darrera modificació i el llistat de les operacions 
de manteniment que es poden dur a terme la 
data de la última vegada que es van realitzar 
per a la BD en qüestió. En cas d’haver 
seleccionat ‘totes’, el sistema mostra el llistat 
de les BD amb tota la informació esmentada 
ordenat per la data de la última operació de 
manteniment executada. 
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 Cas d’ Ús: Executar operació de manteniment 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Executar alguna de les operacions de manteniment que permet el 
sistema per a alguna de les BD d’Atenció Primària. 

  Resum: L’Administrador selecciona la/les operacions de manteniment que 
vol executar per a una BD en concret i el sistema crea la petició d’execució 
d’aquestes operacions. 

  Referències creuades: R4.2 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan 
l’Administrador vol executar alguna 
operació de manteniment. Per fer-ho, 
selecciona la opció ‘Operacions de 
manteniment’ del menú de manteniment. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb la 
informació a emplenar per a crear la petició 
(descripció de la petició, combo per escollir la 
BD, llistat d’instruccions a realitzar, data en la 
que es vol que es dugui a terme l’execució). 

3. L’Administrador omple les dades 
requerides 

 

 4.El sistema valida la informació i si és correcte 
introdueix la petició a la Base de dades per a 
que el ‘daemon’ l’executi quan toqui. Si no és 
correcte, mostra un missatge d’error 
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 Cas d’ Ús: Crear Pla de manteniment 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Executar alguna de les operacions de manteniment que permet el 
sistema per a alguna de les BD d’Atenció Primària. 

  Resum: L’Administrador selecciona la/les operacions de manteniment que 
vol executar per a una BD en concret i el sistema crea la petició d’execució 
d’aquestes operacions. 

  Referències creuades: R4.3 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan 
l’Administrador vol crear un pla de 
manteniment per a alguna BD. Per fer-ho, 
selecciona la opció ‘Crear Pla de 
manteniment’ del menú de manteniment. 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb la 
informació a emplenar per a crear el pla  
(descripció del Pla, combo per escollir la BD, 
llistat d’instruccions a realitzar, periodicitat del 
Pla). 

3. L’Administrador omple les dades 
requerides 

 

 4. El sistema valida la informació i si és correcte 
introdueix la petició a la Base de dades per a 
que el ‘daemon’ l’executi quan toqui. Si no és 
correcte, mostra un missatge d’error 
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 Cas d’ Ús: Veure peticions de manteniment 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Veure les peticions d’execució de manteniment de BD creades. 

  Resum: L’Administrador sol·licita veure les peticions de manteniment i el 
sistema li mostra una pantalla amb totes les peticions creades. 

  Referències creuades: R4.4, R5.2 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. El cas d’ ús comença quan 
l’Administrador vol veure l’estat de les 
peticions d’execució creades. Per fer-ho 
l’Administrador ha de prémer la opció 
‘veure peticions’ del menú ‘Manteniment’ 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb un 
combo per seleccionar el tipus de petició a 
mostrar (en curs, en cua, finalitzades ok, 
errònies, totes) 

3. L’Administrador selecciona el tipus de 
peticions que vol veure 

 

 4. El sistema mostra el llistat amb les peticions 
seleccionades.  
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 Cas d’ Ús: Veure Pla de treball 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Veure el Pla de treball d’alguna de les peticions d’execució de 
manteniment. 

  Resum: L’Administrador selecciona la petició de manteniment de la que vol 
veure el pla de treball i el sistema li mostra una pantalla amb totes les 
accions que ha de dur a terme. 

  Referències creuades: R4.4, R5.2 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. El cas d’ ús comença quan 
l’Administrador vol veure el Pla de treball 
d’alguna de les peticions creades. Per fer-
ho l’Administrador ha de prémer la opció 
‘veure peticions’ del menú ‘Manteniment’ 

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb un 
combo per seleccionar el tipus de petició a 
mostrar (en curs, en cua, finalitzades ok, 
errònies, totes) 

3. L’Administrador selecciona el tipus de 
peticions que vol veure 

 

 4. El sistema mostra el llistat amb les peticions 
seleccionades.  

5. L’administrador selecciona la petició de 
la qual vol veure el Pla de treball 

 

 6. El sistema obre una pantalla  on es veuen les 
accions que ha de realitzar o ha realitzat la 
petició.  
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 Cas d’ Ús: Veure contingut de les taules 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Veure, per a un client, EG o EAP i un període concret, quina 
informació té a les taules crítiques de la IABDAP. 

  Resum: L’Administrador selecciona el client, EG o EAP i el període i el 
sistema mostra el número de registres existent a cada una de les taules 
crítiques. 

  Referències creuades: R4.6 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. L’Administrador selecciona la opció 
‘veure contingut de taules’ del menú 
‘Manteniment’  

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb 3 
‘combos’ per: seleccionar el client, l’EG, i l’EAP. 

3. L’Administrador actualitza els combos  

 4. Els sistema mostra el llistat de les taules 
‘crítiques’ amb el número de registres existents 
de cada període per als paràmetres 
seleccionats.  
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 Cas d’ Ús: Volcar al històric 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Traspassar les dades ‘antigues’ d’algun client a la base de dades 
‘històrica’ d’Atenció Primària i eliminar-les de la IABDAP. 

  Resum: L’Administrador selecciona la informació que vol traspassar al 
històric i el sistema la traspassa a la BD IABDAP_HIST i l’elimina de la 
IABDAP. 

  Referències creuades: R4.5, 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. L’Administrador selecciona la opció 
‘Volcar a històric’ del menú 
‘Manteniment’  

 

 2. El sistema mostra una pantalla amb els 
camps necessaris per a que l’administrador 
seleccioni les dades que vol ‘volcar’ al Històric i 
realitzi la petició. 

3. L’Administrador realitza la selecció de 
la informació que vol traspassar al 
històric i omple les dades necessàries per 
a crear la petició d’execució 

 

 4. El sistema introdueix la petició a la cua de 
peticions, i, posteriorment s’encarrega 
d’executar-la quan toqui (daemon).  
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3.1.6. Package Peticions 

a. Diagrama dels casos d’ús 
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b. Especificació dels Casos d’ Ús 

 Cas d’ Ús: Veure peticions 
 

  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador) 

  Propòsit: Veure les peticions d’execució existents  a la BD. 

  Resum: L’Administrador sol·licita veure les peticions i el sistema en mostra 
el llistat diferenciant entre manteniment i procés i dintre d’aquests grups, 
entre ‘en cua’, executant-se, finalitzades ok, finalitzades amb error, i 
cancel·lades . 

  Referències creuades: R5.1, R3.9, R4.4 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. L’iniciador prem la opció ‘veure 
peticions’ del menú ‘Peticions 
d’execució’.  

 

 2. El sistema mostra dos ‘combos’: un per 
seleccionar entre ‘Manteniment’ i ‘Procés’ i 
l’altre per escollir entre ‘en cua’, executant-se, 
finalitzades ok, finalitzades amb error, i 
cancel·lades. Si l’iniciador no és 
l’Administrador, no podrà veure les peticions 
de manteniment. 

3. L’usuari selecciona les opcions 
desitjades. 

 

 4.El sistema mostra una pantalla amb el llistat 
de peticions ordenades per data d’execució (en 
cas que s’hagin dut a terme) o per data de 
creació (si encara no s’han executat).  

 
 Cas d’ Ús: Veure pla de treball d’una petició 

 
  Actors: Administrador (Iniciador), Consultor (Iniciador), Estadístic 
(Iniciador), Administratiu (Iniciador)  

  Propòsit: Veure les accions que ha de dur a terme una petició d’execució. 
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  Resum: L’Administrador selecciona una petició i el sistema mostra un llistat 
amb les accions que ha de dur a terme aquesta petició. 

  Referències creuades: R5.2, R3.5, R4.4,  
  Curs típic d’esdeveniments:  

 
Accions dels actors Respostes del Sistema 

1. L’iniciador prem la opció ‘veure 
peticions’ del menú ‘Peticions 
d’execució’. 

 

 2. El sistema mostra dos ‘combos’: un per 
seleccionar entre ‘Manteniment’ i ‘Procés’ i 
l’altre per escollir entre ‘en cua’, executant-se, 
finalitzades ok, finalitzades amb error, i 
cancel·lades. Si l’iniciador no és 
l’Administrador, no podrà veure les peticions 
de manteniment. 

3. L’usuari selecciona les opcions 
desitjades. 

 

 4.El sistema mostra una pantalla amb el llistat 
de peticions ordenades per data d’execució (en 
cas que s’hagin dut a terme) o per data de 
creació (si encara no s’han executat).  

5. L’iniciador ‘clica’ el botó ‘veure pla de 
treball’ adjunt a la petició desitjada 

 

 6. El sistema mostra una pantalla amb tots els 
passos a realitzar per la petició escollida.  
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 Cas d’ Ús: Veure errors de les peticions 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Veure l’error esdevingut en la petició escollida. 

  Resum: L’Administrador selecciona la petició errònia que vulgui i el sistema 
li mostra el detall de l’error succeït. 

  Referències creuades: R5.3, R3.8 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. L’iniciador prem la opció ‘veure 
peticions’ del menú ‘Peticions 
d’execució’. 

 

 2. El sistema mostra dos ‘combos’: un per 
seleccionar entre ‘Manteniment’ i ‘Procés’ i 
l’altre per escollir entre ‘en cua’, executant-se, 
finalitzades ok, finalitzades amb error, i 
cancel·lades. Si l’iniciador no és 
l’Administrador, no podrà veure les peticions 
de manteniment. 

3. L’usuari selecciona quin dels dos tipus 
de peticions vol veure i a continuació 
escull la opció ‘finalitzades amb error’. 

 

 4.El sistema mostra una pantalla amb el llistat 
de peticions ordenades per data d’execució. 

5. L’iniciador ‘clica’ el botó ‘veure error’ 
adjunt a la petició desitjada 

 

 6. El sistema mostra una petita pantalla amb la 
descripció de l’error, el missatge obtingut de la 
BD, la data, l’acció que s’estava executant, etc.  
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 Cas d’ Ús: Eliminar petició 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Eliminar de la BD una petició existent. 

  Resum: L’Administrador selecciona la petició vol eliminar i el sistema 
l’esborra de la BD. 

  Referències creuades: R5.4 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. L’iniciador prem la opció ‘veure 
peticions’ del menú ‘Peticions 
d’execució’. 

 

 2. El sistema mostra dos ‘combos’: un per 
seleccionar entre ‘Manteniment’ i ‘Procés’ i 
l’altre per escollir entre ‘en cua’, executant-se, 
finalitzades ok, finalitzades amb error, i 
cancel·lades. Si l’iniciador no és 
l’Administrador, no podrà veure les peticions 
de manteniment. 

3. L’usuari selecciona les opcions 
desitjades. 

 

 4.El sistema mostra una pantalla amb el llistat 
de peticions ordenades per data d’execució (en 
cas que s’hagin dut a terme) o per data de 
creació (si encara no s’han executat). 

5. L’iniciador ‘clica’ el botó ‘eliminar 
petició’ adjunt a la petició desitjada 

 

 6. El sistema mostra un missatge per a la  
confirmació de la operació 

7. L’administrador selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancel·lar’ segons vulgui o no continuar 
amb l’acció 

 

 8. El sistema elimina la petició de la Base de 
dades. Mostra un missatge amb el resultat de 
la operació (OK / KO). 
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 Cas d’ Ús: Cancel·lar petició 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Cancel·lar una petició no iniciada o en execució. 

  Resum: L’Administrador selecciona la petició que vol cancel·lar i el sistema 
‘mata’ l’execució de la petició (en cas de que estigués en marxa) o realitza 
les operacions necessàries a la BD per a que el ‘daemon’ no la tingui en 
compte. 

  Referències creuades: R5.4 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. L’iniciador prem la opció ‘veure 
peticions’ del menú ‘Peticions 
d’execució’. 

 

 2. El sistema mostra dos ‘combos’: un per 
seleccionar entre ‘Manteniment’ i ‘Procés’ i 
l’altre per escollir entre ‘en cua’, executant-se, 
finalitzades ok, finalitzades amb error, i 
cancel·lades. Si l’iniciador no és 
l’Administrador, no podrà veure les peticions 
de manteniment. 

3. L’usuari selecciona quin dels dos tipus 
de peticions vol veure i a continuació 
escull la opció ‘executant-se’ o ‘en cua’. 

 

 4.El sistema mostra una pantalla amb el llistat 
de peticions ordenades per data d’execució. 

5. L’iniciador ‘clica’ el botó ‘cancel·lar’ 
adjunt a la petició desitjada 

 

 6. El sistema mostra un missatge per a la  
confirmació de la operació 

7. L’administrador selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancel·lar’  

 

 8. El sistema, en cas que la petició estigui 
executant-se, ‘mata’ el procés que l’executa. A 
continuació, o en cas que la petició estigués en 
cua, modifica l’estat de la petició per tal que el 
‘daemon’ no la identifiqui com una petició per 
executar.  
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 Cas d’ Ús: Reencuar petició 
 

  Actors: Administrador (Iniciador)  

  Propòsit: Posar a la cua de peticions una petició que ja ha estat executada. 

  Resum: L’Administrador selecciona la petició que vol reencuar i el sistema 
modifica les taules pertinents per a que la petició torni a considerar-se una 
petició ‘en cua’. 

  Referències creuades: R5.4 

  Curs típic d’esdeveniments:  

 

Accions dels actors Respostes del Sistema 
1. L’iniciador prem la opció ‘veure 
peticions’ del menú ‘Peticions 
d’execució’. 

 

 2. El sistema mostra dos ‘combos’: un per 
seleccionar entre ‘Manteniment’ i ‘Procés’ i 
l’altre per escollir entre ‘en cua’, executant-se, 
finalitzades ok, finalitzades amb error, i 
cancel·lades.  

3. L’usuari selecciona quin dels dos tipus 
de peticions vol veure i a continuació 
escull una opció diferent a ‘en cua’ o 
‘executant-se’. 

 

 4.El sistema mostra una pantalla amb el llistat 
de peticions ordenades per data d’execució. 

5. L’iniciador ‘clica’ el botó ‘reencuar’ 
adjunt a la petició desitjada 

 

 6. El sistema mostra un missatge per a la  
confirmació de la operació 

7. L’administrador selecciona ‘acceptar’ o 
‘cancel·lar’ segons vulgui o no continuar 
amb l’acció 

 

 8. El sistema, adapta els registres de la base de 
dades pertinents a aquesta petició per tal de 
que torni a considerar-se una petició ‘en cua’.  
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3.2 Model Conceptual 

Per definir el model conceptual ens centrarem en aquelles classes que tenen rellevància a 
nivell de negoci de la nostra aplicació. Per tant, no s’inclouran en el model moltes de les 
taules que són modificades pels procediments que executen les fases i subfases com ara 
les taules de visites, diagnòstics, farmàcia, etc. D’aquesta forma, veurem en  el model 
classes necessàries que ens ajudaran a entendre una mica millor la lògica de l’aplicació.  

 

3.2.1 Diagrama de classes de domini 
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3.2.2 Restriccions textuals 

 

 RT1: L’ únic usuari que pot crear peticions de manteniment és l’administrador. 

 RT2: A les classes on hi hagi una data d’inici i una data de fi, la primera ha de ser 
sempre anterior a la segona. 

 RT3: En un Pla de Projecte, mai es podrà executar una acció si la immediatament 
anterior no està finalitzada correctament. 

 RT4: La “unitat mínima” d’una petició d’execució de procés és la subfase. Això 
significa que no es podran crear peticions que executin accions individualment. 

 RT5: La data d’una petició d’execució de manteniment mai pot ser nul·la. Sempre 
se li haurà de determinar quan es desitja que s’executi. 

 RT6: L’aplicació tan sols podrà executar una petició (ja sigui de manteniment o de 
procés) a l’hora. Quan finalitzi una, executarà la següent. 

 RT7: No poden haver dues peticions d’execució del mateix projecte pendents 
d’executar. 

 RT8: La data de fi d’una petició, ha de ser sempre major o igual que la data de fi de 
qualsevol de les accions que composen el pla de treball de la petició. De la mateixa 
manera, la data de fi d’un projecte, ha de ser sempre major o igual a la data de fi 
de qualsevol de les accions que formen el seu pla de treball. 
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4. DISSENY 
 

Com el seu nom indica, en aquest apartat, tractarem el disseny del projecte. Hem definit 
l’especificació com el comportament que tindrà el sistema des del punt de vista de l’usuari 
final, dit d’una altra manera, l’especificació és allò que farà el sistema. Ara que ja sabem el 
que ha de fer el sistema hem de centrar-nos en com ho farà. Doncs el disseny és ni més ni 
menys això, definir com el sistema farà tot allò que li demanem a l’especificació. Aquí és 
on es decideix l’arquitectura tecnològica que utilitzarà la nostra aplicació, com 
s’organitzaran les dades al sistema d’emmagatzemament, els patrons que s’utilitzaran per 
a dur a terme la implementació, etc. És a dir, totes aquelles coses que són invisibles per a 
l’usuari final i que conformen tota l’arquitectura interna del nostre projecte. 

 

4.1 Normalització 

 

4.1.1 Normalització del model conceptual 

Al disseny de l’aplicació ja no parlem de conceptes de domini com teníem a l’especificació, 
sinó que tractarem amb components software. Aquest fet ens implica unes limitacions 
que no teníem al especificar el sistema. L’objectiu del disseny és aconseguir un model que 
ens permeti implementar el sistema amb una tecnologia orientada a objectes. Aquesta 
tecnologia no permet implementar alguns dels conceptes que hem utilitzat per especificar 
el domini. Aquests conceptes són: 

 Les associacions n-àries amb n > 2: Haurem de convertir totes les associacions 
en binàries. 

 Les classes associatives: Les convertirem en classes normals amb les 
associacions que corresponguin. 

 Control de les restriccions d’integritat: Amb tots aquests canvis s’hauran de 
controlar les possibles restriccions d’integritat que calgui afegir o modificar. 

El diagrama de classes normalitzat queda de la següent manera: 
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4.1.2 Normalització de les restriccions textuals 

S’afegeixen les següents restriccions d’integritat, necessàries arran de la normalització de 
l’esquema conceptual: 

RT9: Claus de les classes: 

 (Afegida) OPMANT_BD: IdOperacio, IdBD 

 (Afegida) PLA_PET_MANT: IdPeticio, IdOperacio, IdAccio 

 (Afegida) PLA_TREBALL: IdFase,IdSubfase, IdAccio 

 (Afegida) PLA_PROJECTE: IdEap,Periode,IdFase,IdSubfase, IdAccio 

 (Afegida) PLA_PETICIO: IdPeticio, IdFase,IdSubfase, IdAccio 

 

4.2 Arquitectura en tres capes 

El disseny d’una aplicació ha d’incloure per força una definició del components que 
formaran l’aplicació i una explicació de què se n’encarregarà cada component. Això passa 
per definir una bona arquitectura de base , decidir quins patrons de disseny es faran servir 
i concretar quins components aniran dins de cada part del patró. 

La PPDAP és una aplicació web on tenim un frontend amb el que l’usuari tindrà un entorn 
per interactuar amb l’aplicació, uns controladors que s’encarregaran d’executar la lògica 
de negoci i uns components (llibreries) que tractaran directament les dades 
emmagatzemades. Això ens dóna lloc a una arquitectura de tres capes (Presentació, 
negoci i gestió de dades) a la que cada capa haurà d’ dur a terme una feina concreta. A 
continuació mostrem un esquema de l’arquitectura en tres capes. 
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PRESENTACIÓ 

NEGOCI 

GESTIÓ DE DADES

………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capa de presentació: És la responsable de generar les pantalles que es mostraran a 
l’usuari i de fer les peticions necessàries a la capa de negoci. 

 

 Capa de negoci: És on, de forma resumida, ‘es resol el problema’. S’encarregarà 
d’obtenir les dades de la capa de gestió de dades i d’executar tota la lògica de 
negoci amb aquesta informació. 

 

 Capa de gestió de dades: Aquesta capa serà la responsable de connectar-se  a la 
base de dades i executar els stored procedures i les instruccions necessàries que 
nodriran a la capa de negoci i que realitzaran les accions requerides a nivell de 
dades. 

 

La divisió en capes redueix la complexitat, facilita la reutilització i accelera el procés 
d’acoblar o desacoblar alguna capa, o substituir-la per una altra distinta. A més d‘aquests, 
podem apreciar alguns avantatges d’aquesta arquitectura davant d’altres: 
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  El client només es comunica amb la capa de presentació, impossibilitant així el 
seu possible accés a la lògica de negoci. 

  Al ser independent la capa que s’encarrega de la presentació de la resta de 
capes, es pot modificar qualsevol de les altres capes sense que això tingui una 
repercussió visual a nivell del client. 

  El codi de la capa de negoci pot ser reutilitzat per altres aplicacions, i per tant, 
si es fa un bon disseny d’aquesta capa pot comportar reduir costos en la 
realització d’altres projectes que en vulguin treure profit. 

  Es separa l’aplicació de la base de dades, la qual cosa fa més fàcil poder migrar 
el sistema. 

  Com que es separa la interfície d’usuari de l’aplicació, alliberem de gran part 
del processament a l’estació de treball del client, centralitzant d’aquesta forma 
el flux majoritari de feina a banda del servidor. 

 

Després de valorar totes aquestes característiques i avantatges, he decidit implementar 
aquest tipus d’arquitectura per a realitzar l’aplicació. Tot i això, una bona implementació 
de l’arquitectura de tres capes requereix un bon disseny per a cada capa, ja que si no 
podríem perdre tots els avantatges que ens ofereixen les tres capes. Més endavant 
veurem el disseny per a cada una de forma més concreta però de moment podem avançar 
algun detall que ens ajudarà a fer-nos una idea més detallada de l’arquitectura. Com a 
aspecte més important en aquest sentit, destacaré que he implementat un patró model-
vista-controlador mitjançant la tecnologia Zend Framework, la qual cosa explica en part les 
eines emprades a cada capa: 

 Capa de presentació: L’eina utilitzada per Zend Framework per al disseny de la 
capa de presentació (vistes) són les pàgines Phtml (php + html). 

 Capa de negoci: La capa de negoci utilitzant el framework esmentat, la formen els 
Action que trobem a cada Controllador, on es realitzen les crides a les classes que 
interactuen directament amb la base de dades i on es retornen els resultats que 
utilitzaran les vistes (capa de presentació). 

 Capa de gestió de dades: A part del SGBD, s’utilitzen unes llibreries (classes) 
creades i incorporades a l’estructura de Zend Framework que s’encarreguen de 
connectar amb la base de dades i efectuar les operacions necessàries amb ella. 
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4.3 Arquitectura tècnica 

Arribats a aquest punt, ja tenim el projecte definit a nivell conceptual, és a dir, sabem el 
que volem fer i com ho volem dur a terme. El següent pas doncs, és decidir les eines que 
s’utilitzaran per crear-lo i sobre quina plataforma ho instal·larem per fer-ho accessible als 
usuaris. 

Hi ha infinites opcions a escollir. Les diferents empreses dedicades a crear tecnologies pel 
desenvolupament d’aplicacions ofereixen un gran nombre de possibilitats i, a aquestes, 
hem d’afegir aquelles tecnologies creades per grups de programació sense ànim de lucre i 
que també estan a disposició dels desenvolupadors. 

Davant d’això s’han de valorar les diferents possibilitats i prendre una decisió sobre les 
eines a emprar en funció de les funcionalitats que ens demana el sistema, la facilitat de 
programació, el coneixement que es posseeix de cada una, la seguretat que ens ofereixen, 
el preu, etc. 

A aquest punt, analitzarem les tecnologies que s’han escollit per al desenvolupament del 
projecte i els motius que m’han dut a fer aquestes eleccions. 

 

4.3.1 Aplicació local Vs Aplicació web 

El primer aspecte que es va haver de decidir fou si l’aplicació seria web o host. Tot i això, 
aquest dubte el vam esvair fàcilment.  

Per una banda, el personal implicat habitualment en els projectes d’Atenció Primària de 
Iasist, acostuma a viatjar freqüentment. Per algun motiu, aquest tipus de projectes solen 
haver-se de dur a terme de forma urgent i es requereix que cada un dels participants 
pugui accedir i executar la seva part en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Si es 
desenvolupés una aplicació a la qual tan sols es pogués accedir de forma local, tindríem 
problemes per finalitzar els processos a temps durant les èpoques en les que els 
consultors, per exemple, es trobessin en algun viatge. Per això, tal i com s’ha detallat en el 
model de requeriments, el sistema havia de disposar d’una interfície web que permetés a 
tots els implicats seguir i actualitzar l’estat dels processos de dades d’Atenció Primària. 

Per altra banda, la intenció que es té en un futur molt pròxim és substituir l’ICAP per un 
altre producte més evolucionat en format web. Sota el nostre punt de vista, el 
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desenvolupament en format web de la Plataforma de Procés de Dades seria una forma de 
compatibilitzar-la amb el nou producte i de facilitar la interacció entre ambdós, a més de 
estar totalment alineada amb l’estratègia de ‘modernització’ de l’empresa. 

El fet d’escollir crear una aplicació web, té un gran avantatge, i és que no es necessita cap 
tipus d’instal·lació a l’ordinador client i per tant, tampoc es depèn del tipus de màquina o 
sistema operatiu emprat. Això facilita enormement la posada en marxa del sistema ja que 
només cal fer una única instal·lació al servidor i cada usuari hi podrà accedir a través dels 
seus navegadors.  

Tot i això, serà més complicat fer un control de la seguretat, ja que si hi poden accedir els 
consultors des de qualsevol indret del planeta, també hi podran accedir altres persones. 
Això ho hem de contrarestar utilitzant noms d’usuari, paraules de pas i creant uns filtres 
de seguretat a la màquina que actua com a servidor. 

A mode informatiu i per tal d’aclarar conceptes, explicaré molt breument el funcionament 
bàsic d’una aplicació web: el client fa una petició a través del navegador al servidor 
d’aplicacions (que generalment també fa les funcions de servidor web), el servidor 
d’aplicacions interpreta la petició, executa la lògica de negoci i recull la informació que 
necessiti de la base de dades. Un cop fet això, el servidor crea la resposta que no és res 
més que una pàgina web que serà la que es mostrarà al client i l’envia al navegador que ha 
fet la petició. A continuació, es mostra un petit esquema de funcionament d’una web. 

 

Internet

Client

Client

Protocols HTTP/HTML 
Servidor d’aplicacions 
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4.3.2 Llenguatge de programació 

Evidentment, per a realitzar qualsevol aplicació, necessitem un llenguatge de programació 
i, aquest, normalment va associat amb un tipus de tecnologia (servidor d’aplicacions, 
frameworks, etc.). D’un llenguatge de programació, s’han de valorar diversos aspectes 
però els més rellevants en general i als que més importància li he donat jo són: 

 Possibilitat de crear codi reutilitzable en un futur per altres programadors de 
forma fàcil, amb una documentació senzilla dels components en concret. 

 Facilitat de trobar eines de desenvolupament de qualitat per tal de reduir el 
temps de programació del projecte. 

 Disposició de llibreries i Frameworks ja programats per altres persones i que es 
puguin utilitzar fent més senzilla i robusta la implementació de les diverses 
funcionalitats. 

 Coneixement del llenguatge per part del programador. El fet de conèixer el 
llenguatge i estar-ne familiaritzat, pot significar una reducció important del 
temps de desenvolupament del projecte, a més d’aportar una seguretat al 
programador que no tindria si hagués d’utilitzar un llenguatge que desconeix. 
En el meu cas, aquest ha estat un dels factors determinants ja que les 
circumstàncies han causat que s’hagués d’accelerar el desenvolupament i era 
massa arriscat implementar el projecte amb una tecnologia no tan coneguda 
com l’escollida. 

 Utilització de tecnologies que no encareixin el projecte. 

 

Cada llenguatge de programació té avantatges i inconvenients. Malgrat tot, i, en gran part 
basant-me en el coneixement i l’experiència que jo tenia amb cadascun, he centrat la 
decisió en dos llenguatges de programació (tot i que existeixen moltes altres possibilitats 
per el desenvolupament d’aplicacions web): 

 ASP.NET (www.asp.net): Tecnologia de la qual és propietària i creadora la 
multinacional Microsoft i que ens ofereix una varietat important de llenguatges per 
implementar-la (C#, Visual Basic, C++,etc.). Vaig estar considerant molt 
seriosament la possibilitat d’utilitzar aquest llenguatge però finalment ho vaig 
desestimar. El temps que feia que no l’emprava, les moltes incidències i limitacions 
observades utilitzant-lo i un coneixement més gran d’ altres llenguatges van ser 
suficients  per descartar-lo. 
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 PHP (php.net): Tecnologia desenvolupada per un grup de programadors i 
totalment gratuïta. És un llenguatge interpretat dissenyat originalment per a la 
creació de contingut web dinàmic. Principalment, és utilitzat en interpretació del 
costat del servidor tot i que en l’actualitat pot ser emprat des d’una interfície de 
línia de comandes o en la creació d’altres tipus de programes incluint aplicacions 
amb interfície gràfica utilitzant les biblioteques Qt o GTK+.  

Des d’un primer moment va ser la opció que em va semblar més adequada per a 
desenvolupar el projecte, malgrat que considerava necessari valorar-ne d’altres. El 
fet de tenir una experiència més àmplia amb aquest llenguatge, conèixer Zend 
Framework (una potent llibreria de components escrits en Php orientat totalment 
a objectes) i poder disposar fàcilment de suport i assessorament en cas de ser 
necessari, van acabar de decantar-me cap a aquesta opció. 

Php ens permet desenvolupar un projecte sencer d’una manera robusta i, fent un 
bon disseny i amb l’ajuda de Zend Framework, facilita la diferenciació intuïtiva de 
la capa de presentació, la de negoci i la de dades. Per a la primera, ens ofereix les 
pàgines Phtml i els SERVLETS mentre que per a la capa de negoci podem utilitzar 
les classes creades amb pàgines Php, les quals inclouran tots els ‘Action’ que 
realitzaran tota la lògica de negoci i seran els encarregats de comunicar-se amb els 
components i llibreries que accediran directament a la base de dades.  

  

4.3.3 Base de dades 

L’element principal de qualsevol aplicació i sense el qual, possiblement la majoria de 
sistemes no tindrien sentit, és l’emmagatzematge de la informació. De fet, l’objectiu final 
de qualsevol aplicació de gestió és gestionar, emmagatzemar , mostrar i mantenir un 
conjunt d’informació i de dades que s’han de guardar en algun lloc de forma persistent. 
Gran part del motiu d’aquest projecte, es deu per exemple, al tractament, depuració i 
emmagatzematge del gran volum de dades dels pacients dels nostres clients i la seva 
activitat generada. 

Aquesta informació, es pot emmagatzemar persistentment a gran varietat de llocs però 
per aplicacions d’una certa entitat el millor és emprar un sistema gestor de bases de dades 
o SGBD. Un SGBD és un sistema que bàsicament consta de tres parts: un lloc on 
s’emmagatzema físicament la informació, una aplicació que ens proporciona les eines per 
recuperar i tractar aquesta informació i un llenguatge de programació (SQL) per a que els 
usuaris puguin interactuar amb les dades existents. A continuació, es mostra una 
il·lustració del funcionament clàssic d’un SGBD. 
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El sistema gestor de base de dades ha de complir una sèrie de propietats que es coneixen 
com a ACID (Atomity, Consistency, Isolation, Durability): 

 Atomicitat: Garanteix que s’executin totes les accions que es demanen i en el cas 
que alguna no es pugui complir, que no s’executi cap. 

 Consistència: Garanteix que tot i que hi hagi molts usuaris accedint a la informació 
concurrentment, es mantingui la integritat de la informació. 

 Aïllament: Garanteix que les transaccions que s’estan executant de forma 
concurrent al sistema no interfereixin entre elles. 

 Durabilitat: Assegura que una transacció que finalitza de forma satisfactòria queda 
adequadament reflexada. A més, el sistema podrà recordar totes les transaccions 
que s’han realitzat. 

 

En el cas dels SGBD trobem una quantitat immensa de possibilitats per escollir i, d’entre 
totes elles, diferenciarem dos grups: els gratuïts i els de pagament. En el primer cas 
destacaré les tecnologies MySQL, PostgreSQL i Firebird mentre que pel segon, el mercat 
majoritàriament se’l reparteixen Oracle i SQLServer.  
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Personalment, si per a la realització del projecte hagués pogut escollir sense cap restricció 
quin SGBD utilitzar, no en tindria cap dubte: Oracle. En la meva opinió, Oracle és, de llarg, 
l’SGBD més robust i segur del mercat i, no en va, és el més utilitzat entre les corporacions 
més grans del món. A més a més hi ha característiques que el diferencien àmpliament dels 
seus competidors. La utilització de la tecnologia més avançada del món, el gran suport que 
ofereix a nivell mundial i el fet de ser emprat per altres prestigioses aplicacions de mercat 
com SAP, BAAN y People Soft, en són alguns exemples. 

Malgrat tot, un dels requeriments no funcionals esmentats en el segon punt era que el 
projecte no havia de comportar despeses extraordinàries d’adquisició de software o 
llicències per a l’empresa, per lo qual havia de treballar amb eines gratuïtes o els recursos 
ja existents a la organització. Això va limitar la meva a elecció a les dues opcions amb les 
que més experiència tinc junt a Oracle i que complien els requeriments no funcionals: 
MySQL i SQLServer. Tot i fer un petit anàlisi sobre quina era la més adequada, jo ja tenia 
gairebé presa la decisió des del principi. 

 MySQL: Possiblement és el gestor de BD més emprat i preferit dels 
desenvolupadors web, sobretot, per la seva senzillesa d’instal·lació, posada en 
marxa i forma de gestionar, sense oblidar és clar, la nul·la inversió econòmica que 
requereix. Es pot instal·lar a qualsevol plataforma i sistema operatiu sense que això 
suposi una dificultat afegida i, segurament, es pot afirmar que és el SGBD que 
disposa de més suport i documentació a la xarxa a causa del gran nombre d’usuaris 
que l’utilitzen. Tret d’això, i, malgrat que no es pot negar que ofereix unes bones 
prestacions per a segons quines aplicacions web, MySQL no podia ser escollit el 
SGBD emprat pel projecte pel motiu que explicaré a continuació. 
   Tot i els molts defensors que té i, sota el meu punt de vista, algunes barbaritats 
que es poden arribar a escoltar i llegir, MySQL ha tingut sempre unes limitacions 
importants. Bàsicament, els enginyers que el varen desenvolupar es varen centrar 
en aconseguir un  gestor que fos ràpid accedint a la informació, la qual cosa van 
establir com a prioritari i va provocar que s’emprés un sistema d’arxius 
d’emmagatzemament pla, que augmentava l’eficàcia de lectura. Per tant, està clar 
quin és l’objectiu amb el qual el varen crear, o, millor encara, per a quines utilitats 
NO deuria emprar-se MySQL: és una bona opció per a aplicacions amb un elevat 
volum de visualització de dades, on les consultes ocupen el 90% dels accessos a la 
BD i és una mala opció per a aplicacions on els processos d’escriptura ocupen gran 
part de la seva funcionalitat. Per tant i, tenint en compte que majoritàriament, 
l’aplicació es construeix per a tractar i fer escriptures constants de milions de 
registres, es va desestimar aquesta opció. 
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 SQL Server: És un SGBD produït per Microsoft basat evidentment en el model 
relacional. Aquest, SÍ és un potent gestor de base de dades tot i que possiblement 
encara no estigui a l’alçada d’Oracle, de ben segur, pel ‘problema’ que arrosseguen 
la majoria d’aplicacions de Microsoft: en l’entorn empresarial, algunes eines que 
haurien de governar-se únicament per entesos o experts en l’àmbit, són potser 
massa intuïtives i poden posar-se en funcionament, encara que sigui de forma 
errònia. 
Tot i això, té grans ‘virtuts’ que l’avalen com un gran SGBD. Per una banda és molt 
destacable el nivell d’escalabilitat, estabilitat i seguretat que ofereix. Per altra 
banda, inclou una potent interfície gràfica que és de gran ajuda per a visualitzar 
ràpidament la informació referent a les bases de dades de les que es disposa i que 
inclús, permet la utilització de comandes DDL i DML gràficament. També permet 
treballar en mode client-servidor, on la informació i dades s’allotgen en el servidor 
i els terminals o clients de la xarxa només accedeixen a la informació. I, per últim, 
en quant a rendiment pur, SQL Server ben ajustat i configurat, és capaç de batre en 
algunes proves al mateix Oracle, si bé només en proves a nivells de càrregues mig – 
baixos.  

Per si això fos poc, SQL Server és l’eina que s’utilitza a l’empresa i que porto 
emprant a diari els últims quatre anys i mig, la qual cosa, unida a les condicions 
anterior i a les característiques del projecte, ha que fet que la seva elecció fos 
gairebé indiscutible. 

L’ únic ‘gran’ però que s’ha de destacar en aquesta elecció és que, per exigències 
de calendari i incompatibilitat amb altres projectes en aquest moment, l’empresa 
va decidir que la migració cap a SQL Server 2005 o posterior devia esperar i aquest 
projecte s’ha hagut de desenvolupar mitjançant SQL Server 2000. 

 

4.3.4 Servidor d’aplicacions 

El servidor d’aplicacions és un software que està instal·lat al servidor i que serveix per 
executar el codi de l’aplicació. Bàsicament el que fa és rebre la petició del navegador, que 
acostumen a ser dades encapsulades en una petició HTTP que provenen d’algun formulari 
HTML i una crida a alguna pàgina que farà el tractament d’aquestes dades. El servidor 
d’aplicacions recull les dades i la pàgina executa el codi que hi conté. Això acostuma a 
provocar l’execució d’altres components del sistema que s’encarreguen de la lògica del 
negoci (Actions, classes php, etc.) i de l’accés a la base de dades a través del driver i 
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llenguatge corresponent. Un cop es du a terme tota aquesta lògica retorna a l’ usuari una 
pàgina HTML per mostrar-li la informació que toqui en aquell moment. 

Per a php, no hi ha molts servidors d’aplicacions a escollir i jo tan sols havia configurat i 
treballat amb Apache. A més, les aplicacions web realitzades amb php que tenim 
funcionant a l’empresa ho fan sota Apache i això em facilitaria la feina de configuració. Per 
tant, la nostra elecció fou clara des del primer moment: el servidor d’aplicacions utilitzat 
seria Apache. 

 Apache: El servidor HTTP Apache és un servidor web de codi obert per a 
plataformes Unix, Microsoft Windows, Macintosh i d’altres, que implementa el 
protocol HTTP/1.1 i la noció de lloc virtual. Presenta entre d’altres característiques 
altament configurables, bases de dades d’autenticació i negociat de contingut tot i 
que no disposa d’una interfície gràfica que ajudi a la seva configuració. 
Actualment, és el servidor HTTP més emprat, aconseguint al 2005 una quota del 
mercat del 70%. 
La seva arquitectura és molt modular i disposa d’una secció core i diversos mòduls 
que aporten molta funcionalitat que podria considerar-se bàsica per a un servidor 
web. Pot ser emprat com a servidor web per a pàgines dinàmiques amb php, perl, 
python i ruby entre d’altres i és el component de servidor emprat en la popular 
plataforma d’aplicacions LAMP. 

 

4.3.5 Seguretat 

Un aspecte molt important en el desenvolupament de qualsevol projecte és un estudi 
detallat dels sistemes de seguretat que implementarà l’aplicació. És important que 
persones no autoritzades puguin accedir a dades altament confidencials i que en un 
principi no haurien de conèixer. Fins fa uns anys, les aplicacions s’executaven en uns 
entorns que es consideraven segurs, ja que es limitaven a funcionar en ordinadors aïllats, 
o bé, en xarxes locals d’empreses que funcionaven a través de cables de xarxa.  

Avui en dia això ha canviat molt , ja que, si bé aquestes aplicacions continuen existint, ara 
també existeixen moltes aplicacions que són accessibles a través d’internet, i per tant, 
accessibles per part de qualsevol persona que disposi d’una connexió. 

D’altra banda, hem de tenir en compte la complexitat d’alguns sistemes a causa de la 
varietat d’usuaris que tenen permís per accedir-hi. Cada usuari pot accedir i modificar una 



  | 4. DISSENY Pág. 124 
 

sèrie de dades, però possiblement no ho podrà fer amb unes altres, i cada usuari pot fer 
unes operacions concretes i no tindrà privilegis per realitzar-ne unes altres.  

En aquest projecte s’ha de garantir la seguretat en tots aquests aspectes. Per una banda, 
la informació que es pot consultar amb l’aplicació fa referència a la gestió de centres 
sanitaris i aquestes, com és obvi, són dades molt confidencials. Per altra banda és 
important que les persones que hi accedeixin tinguin delimitades molt clarament quines 
són les accions que poden dur a terme i en quin moment, ja que és imprescindible que en 
el procés de dades que es pretén automatitzar, tot segueixi un ordre mol concret que no 
s’hauria d’alterar a no ser que l’administrador ho autoritzi. 

Es poden implementar nombrosos elements de seguretat a diversos nivells, que actuaran 
com a filtre un darrera de l’altre per garantir que només accedeixin al sistema aquelles 
persones que s’ha decidit que poden fer-ho. Podem diferenciar els elements de seguretat 
en dos blocs que analitzarem tot seguit i ho posarem en el context del nostre sistema: 

 

Seguretat a nivell de codi de l’aplicació 

Aquests sistemes de seguretat són definits pel funcionament del propi projecte i 
implementats directament pel desenvolupador. En aquest projecte tindrem en compte 
els següents aspectes que analitzarem en el context de l’aplicació que estem 
realitzant. 

 Autenticació de l’usuari: Cada usuari disposarà d’una paraula de pas que haurà 
d’introduir a la pantalla principal del sistema juntament amb el seu nom d’usuari 
per poder accedir a l’aplicació. Sense aquesta informació, l’usuari no podrà mai 
accedir al sistema. 

 

 Definició de perfils: ·Existeixen quatre perfils diferents pels usuaris (administrador, 
consultor, estadístic i administratiu) i, en funció de cada rol l’usuari podrà realitzar 
unes operacions o unes altres i accedir a unes dades o a unes altres tal com 
s’especifica al model de requeriments del projecte. Per exemple, un l’usuari que 
tingui el perfil de consultor no podrà executar accions de manteniment, així com 
l’estadístic no podrà executar cap part del procés d’un client en les que ell no hagi 
d’intervenir. 
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 Validació de les dades d’entrada dels formularis: S’ha de comprovar que les dades 
que s’introdueixen a través dels formularis d’entrada tinguin el format correcte, 
estiguin dins del rang pertinent, etc. Per exemple, s’ha d’impedir que s’introdueixi 
un identificador d’EAP amb més de 12 caràcters.  

 

Seguretat a nivell de l’entorn on s’executa l’aplicació 

Aquest nivell de seguretat és el que comprèn les eines com poden ser els elements 
físics que formen les xarxes, els protocols de comunicació i les màquines que fan de 
servidor d’aplicacions, de base de dades, etc. He aplicat aquest nivell al sistema: 

 Firewall o tallafocs: És un element físic que fa de punt d’entrada a la xarxa on 
estan instal·lats els servidors i que ens permet impedir que persones que no 
tinguin permís a la xarxa ha facin. Podríem fer un filtratge per IP però en un 
principi això es descartarà per aquest projecte ja que complicaria la connexió al 
sistema dels usuaris que estiguin de viatge i hagin d’accedir des d’un ordinador 
desconegut. 

 

 SSl: És un protocol de comunicacions que permet que les dades viatgin xifrades per 
la xarxa o per Internet. Això impedeix que persones que puguin captar les dades 
del sistema que viatgen per Internet puguin desxifrar-les, ja que depèn d’un 
certificat que estarà instal·lat al servidor i que serà acceptat pel client quan aquest 
es connecti. A partir d’aquí, les dades que intercanvien client i servidor són xifrades 
i només el client i el servidor podran entendre’s mútuament.  

 

 Servidor de base de dades i servidor d’aplicacions separats: Aquesta és una bona 
manera d’evitar que qualsevol pugui accedir a les dades. Si instal·lem el servidor 
d’aplicacions en una màquina diferent que el servidor de la base de dades podrem 
garantir, a través d’un tallafocs, que només la màquina on està instal·lat el servidor 
d’aplicacions pugui accedir a la màquina on està instal·lada la base de dades. Degut 
a la disponibilitat de les màquines necessàries per dur a terme aquesta solució, 
s’implementarà aquest element de seguretat en el nostre projecte. 

 

A continuació veurem un esquema de la instal·lació física del projecte. 
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4.3.6 Sistema operatiu 

El sistema operatiu serà la base a la que s’executarà tot. Quan dic “tot”, m’estic referint a 
la banda del servidor ja que, com ja s’ha esmentat anteriorment, una aplicació web és 
completament independent del sistema operatiu de l’usuari ja que tot es fa a través d’un 
navegador web. 

Com tots sabem, hi ha dos grans opcions per decidir el sistema operatiu on s’executarà 
l’aplicació: Windows i Linux. Cadascun d’ells ens aporta coses positives i, objectivament, 
hem de dir que ambdós són bons sistemes, segurs, robustos, ampliables, amb suport per 
un o més processadors, i, a mida que avança el temps, més senzills de gestionar. 

Degut a que ja tenim funcionant un servidor Apache a un sistema operatiu Linux i per tal 
d’aprofitar aquestes facilitats, el sistema operatiu per fer córrer l’aplicació és Linux (Suse 
11.2). 

4.4 Patrons de disseny 

Els patrons de disseny serveixen per cercar solucions a problemes habituals en el 
desenvolupament d’aplicacions software. Un patró de disseny no trivial que és 
reutilitzable, és a dir, que es pot aplicar la mateixa solució a altres circumstàncies. Els 
patrons de disseny no només proporcionen dissenys més clars i provats, sinó que fa més 
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ràpida la corba d’aprenentatge dels desenvolupadors. Quan ens familiaritzem amb un 
patró, és relativament fàcil aplicar els seus conceptes a d’altres projectes. 

Un patró no és res més que una tècnica que s’ha desenvolupat per solucionar un 
problema concret que s’han anat trobant els programadors al llarg del temps i que un cop 
trobada la solució, es pot estandarditzar  per poder fer-la servir en futures aplicacions. 

Els dissenyadors de software van ampliar la idea dels patrons de disseny al procés de 
desenvolupament de software. Gràcies a les característiques que proporcionen els 
llenguatges orientats a objectes (herència, abstracció, encapsulament,...) els van permetre 
relacionar entitats dels llenguatges de programació amb entitats del món real fàcilment. 
Els dissenyadors han anat aplicant aquestes característiques per crear solucions comuns i 
reutilitzables per problemes freqüents. 

Els patrons es divideixen en tres grups diferenciats basats en el seu propòsit: 

 Patrons creacionals: Tracten sobre la forma de crear instàncies d’objectes. 
L’objectiu d’aquests patrons és abstreure el procés d’instanciar les classes i ocultar 
els detalls de com es creen i es destrueixen els objectes. 

 Patrons estructurals: Descriuen com es poden combinar les classes i objectes per 
crear grans estructures i proporcionar noves funcionalitats. 

 Patrons de comportament: Ens ajuden a definir la comunicació i la iteració dels 
objectes d’un sistema. L’objectiu d’aquest tipus de patrons és reduir l’acoblament 
entre els diferents objectes. Com menys depenguin uns objectes d’uns altres, més 
fàcil serà el manteniment del sistema. 

 

Resumint el que hem dit fins ara dels patrons de disseny, podríem dir que els objectius 
que es pretenen aconseguir amb la seva utilització són: 

 Proporcionar col·leccions d’elements reutilitzables aplicats al disseny software. 

 Evitar haver de tornar a cercar solucions per problemes que ja ha solucionat 
algú altre. 

 Utilitzar tècniques similars entre programadors. 

 Crear un estàndard en la manera com es dissenya una aplicació. 

 Fer més fàcil l’aprenentatge dels nous dissenyador recopilant coneixement que 
ja existeix. 
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A continuació, s’explicarà el patró Model-Vista-Controlador ja que és la base de l’aplicació 
i és important conèixer-lo amb detall. 

 

4.5 Patró Model-Vista-Controlador 

El patró MVC divideix una aplicació en tres parts: el model, la vista i el controlador. Aquest 
patró va ser creat inicialment amb la intenció de facilitar el disseny de les interfícies 
gràfiques d’usuari, però va ser amb el temps que aquest patró ha esdevingut el patró 
estrella en el disseny de les aplicacions web. El gran avantatge que ens ofereix aquest 
patró és que ens permet separar la lògica de negoci (model) de la presentació (vista), i 
això ho fa utilitzant un intermediari per connectar les dues capes que és el controlador. 
Això s’adapta perfectament al disseny de les aplicacions de tres capes (presentació, 
domini, gestió de dades). A part, facilita la reutilització de components i minimitza 
l’acoblament entre les diferents capes de l’aplicació, fent possible el canvi de la 
implementació d’una capa sense que això afecti a la resta de capes. 

 Model: És la representació específica de la informació amb la que opera el 
sistema. La lògica de dades assegura la seva integritat i permet derivar noves 
dades. Per exemple, és el que fa les comprovacions de si unes dades 
compleixen les restriccions, si la operació és possible, etc. 

 Vista: Presenta el model en un determinat format que sigui adequat per que 
l’usuari interactuï. Es coneix com a interfície d’usuari. 

 Controlador: Respon als events, que normalment són accions de l’usuari i 
invoca els canvis necessaris al model i probablement a la vista.  

 

A continuació, mostrem un diagrama per entendre millor com treballa aquesta tècnica. 
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A l’arquitectura MVC, el flux de l’aplicació està dirigit per un controlador central. El 
controlador rep peticions de l’usuari, en el cas d’una aplicació web rep peticions HTTP, i 
les envia a algun component (en el nostre cas els Actions), el qual serà l’encarregat  de 
processar les peticions. Aquests components manipuladors estan a cavall entre la vista i el 
model. Normalment aquests components el que fan és atendre la petició i delegar 
l’execució de la lògica de negoci a un o més models o a altres components que també 
formin part de la capa  de negoci. 

El model representa o encapsula l’estat o la lògica de negoci de l’aplicació, dit d’una altra 
manera, conté les dades i la funcionalitat de l’aplicació. Un cop que el manipulador ha 
acabat de processar la petició, normalment torna el control al controlador que serà 
l’encarregat d’enviar la petició a la vista per a que aquesta mostri a l’usuari la informació 
que convingui. 

El controlador té el coneixement sobre el manipulador o la vista a la que ha d’enviar cada 
petició gràcies a un conjunt de mapejos que obté a partir d’un fitxer de configuració (en el 
nostre cas). Per tot això obtenim un mínim acoblament entre la vista i el model, cosa que 
fa més fàcil el manteniment de l’aplicació. 
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4.5.1 Implementació MVC de Zend Framework 

Com qualsevol tecnologia que implementi el MVC, Zend Framework permet separar la 
lògica de negoci, la de control i la lògica de presentació en tres parts ben diferenciades, la 
qual cosa fa més fàcil el manteniment de l’aplicació, la reutilització de codi i la claredat 
dels components. A més, en proporciona una estructura bàsica sobre la que construir la 
nostra aplicació, la qual cosa facilitarà la implementació de diverses funcionalitats.  

Les principals característiques de Zend Framework són: 

 Té una implementació que utilitza codi 100% orientat a objectes 

 La seva estructura de components única permet als desenvolupadors utilitzar-los 
per separat (“use-at-will”) 

 Ofereix un gran rendiment i una robusta implementació del MVC. 

 Disposa d’un component d’accés a Base de dades molt fàcil d’emprar. 

 Disposa d’un component per formularis que implementa la prestació de formularis 
HTML, validació i filtratge per a que els desenvolupadors puguin realitzar totes les 
operacions utilitzant fàcilment la interfície orientada a objectes. 

 A part dels esmentats, incorpora multitud de components que són capaços de 
solucionar moltes de les nostres necessitats de desenvolupament web. 

 

Realment, abans de realitzar el projecte no coneixia de forma tan profunda aquest 
framework. Tot i això, ja hi havia treballat i em va semblar molt útil degut o lo molt que 
m’havia facilitat la feina en molts casos i, sobretot, a la clara distinció de les parts de 
l’aplicació que et permet la seva implementació del MVC. Sé que existeixen més 
frameworks per a treballar amb MVC o amb altres patrons de disseny amb php però 
bàsicament, a part de per l’experiència que tenia, vaig decidir utilitzar Zend pels següents 
motius: 

 És l’ únic framework generat pels mateixos creadors del llenguatge php, la qual 
cosa és tota una garantia si el llenguatge que s’utilitza és aquest. 

 Incorpora una implementació completa del MVC que permet diferenciar i 
estructurar molt fàcilment el desenvolupament. 

 És molt senzill obtenir documentació i solucionar dubtes degut al ampli suport 
existent 
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 Moltes de les aplicacions web realitzades a l’empresa es creen amb aquest 
framework i algun dels meus companys són veritables experts en la matèria. 

 Disposa d’una quantitat enorme de llibreries i components que poden facilitar 
la feina en molts aspectes. 

 És gratuït 

 La versió que he utilitzat (1.10.3), disposa d’eines que faciliten la creació de 
l’estructura de fitxers i directoris quan es creen nous mòduls, controladors, 
models o vistes. 

 

Acte seguit, resumirem les diferents tecnologies de Zend Framework i acabarem de veure 
breument com es relacionen entre sí aquest components. 

 El model està format per les classes Action. Aquestes classes  actuen com a 
manipuladors o accions. Són les que proporcionen la lògica de negoci. El més 
normal és que aquestes classes deleguin la lògica de negoci a d’altres classes que, 
en el nostre projecte, també seran les encarregades de sol·licitar a la capa de 
gestió de dades la informació necessària. Els Actions es quedaran com a 
‘intermediaris’ entre el model i la vista. 

 La vista està formada per pàgines phtml. La vista no ha de contenir ni lògica de 
control, ni lògica de negoci, ni cap tipus d’informació sobre el model.  

 El controlador és una classe en php que conté tots els Actions del mateix. El que fa 
bàsicament és rebre peticions i redirigir la petició al Action pertinent. 

 

Aquests components es relacionen entre sí de la següent forma: 

1) El controlador rep una petició per part d’un navegador web. 

2) El controlador envia la petició a l’Action adequat. 

3) L’ Action utilitza les classes creades per a executar la lògica de negoci. Com que en 
part aquest Action ajuda a controlar el flux de l’aplicació sense executar 
directament el codi  de negoci, podríem considerar-lo també com a part del 
Controlador i no del Model. 

4) Un cop l’ Action ha acabat de processar la petició, torna el control al Controlador. 
A més, li diu a quina pàgina phtml o recurs ha de redirigir la petició. 
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5) El Controlador redirigeix la petició a la pàgina phtml indicada per l’Action. 

6) La pàgina phtml consulta les dades del Model necessàries per a generar la 
resposta, és a dir, s’executa el codi php inclòs a la pàgina phtml. 

7) La pàgina phtml ja executada s’envia al navegador web com a resposta a la petició. 

 

Per últim, s’il·lustra aquest funcionament amb un petit esquema. 

 

 

4.6 Disseny de la capa de presentació 

Com ja he comentat anteriorment, la capa de presentació és l’encarregada de la interacció 
amb l’usuari. Per tant, en el disseny de la de presentació s’hauran de tenir en compte 
diversos aspectes. S’haurà de poder accedir des de qualsevol navegador, quina tecnologia 
serà la que crearà i enviarà les vistes, com interaccionarà aquesta tecnologia amb la resta 
de capes, etc. 

Si portem el disseny de la capa de presentació a la nostra aplicació, ens trobem que la 
capa de presentació correspon amb la part de la vista del MVC, per tant, parlarem dels 
components que utilitza la tecnologia Zend Framework a l’hora de crear la vista. Aquests 
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components, com ja s’ha comentat anteriorment, són les pàgines phtml i els “Action” dels 
controladors associats o que utilitzen les vistes en qüestió. 

 

4.6.1 Pàgines Phtml 

Les pàgines phtml és la utilitat que ens proporciona la tecnologia escollida per crear els 
components de la vista. Aquesta extensió fa referència a un tipus de pàgines web duen 
codi php per a ésser generades. De fet, les extensions que podem trobar-nos quan una 
pàgina inclou codi php poden ser .php, .php3, .php4, .php5 o .phtml. Zend Framework 
doncs, utilitza les pàgines phtml. 

Una pàgina phtml ens facilita la creació de pàgines que combinen elements HTML estàtics 
i elements dinàmics generats al servidor. Per tant, una pàgina .phtml és una pàgina escrita 
en un llenguatge de programació web estàtic (HTML, DHTML, XML,etc.) a l’interior de la 
qual s’hi afegeixen línies de programació per tractar els elements del model que s’han de 
mostrar a l’aplicació. A continuació es mostra una part del codi existent en una de les 
vistes del sistema que il·lustrarà el funcionament o estructura d’aquestes pàgines. 
Concretament, la vista de la que parlem és l’ “inicio.phtml” del mòdul “proces“ i 
controlador “index” (IndexController). 

“inicio.phtml” 
 
<body> 
<table id="menu_proces" class="tabla_menu_proces" cellpadding="0"cellspacing="0"> 

<tr> 
  <td class="td_combo_menu"> 

<select id="periodo" class="combo_normal" name="periodo" 
onchange="proces.cambio_periodo()"> 

   <option value="ninguno">Selecciona Periode</option> 
   <?php  
    $rows = $this->listaPeriodos; 
    foreach ($rows as $row) { 

$option='<option 
value="'.$row['PERIODO'].'">'.utf8_encode($row['PERIODO']).'
</option>';   

     echo $option; 
    }  
   ?> 
   </select>  
  </td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
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La part escrita en cursiva normal, és codi purament HTML, on es veu clarament a la part 
inicial com s’obre el tag que indica que accedim al ‘cos’ de la pàgina (<body>) i com creem 
una taula amb un camp on hi introduïm un ‘combo’ (menú desplegable) anomenat 
“periodo”  on el valor que mostrarà per defecte és “Selecciona Periode” (<table 
...><tr><td....><select..><option value..</option>) .  

A continuació trobem un codi en negreta encapsulat entre els símbols <?php ?>. Això 
indica que el que hi hagi escrit dins, és codi php. El codi que trobem, a més, considero que 
és bastant aclaridor del funcionament de les vistes i el MVC amb Zend Framework. Abans 
de tot, comentaré que el que es pretén amb aquestes línies en php és acabar d’omplir el 
contingut del combo de forma que el que hi trobem al desplegar-lo siguin una sèrie de 
períodes o anys (2005, 2006, 2007, 2008,...).  

La part més rellevant, és la primera línia ja que és on es veu part de la filosofia de Zend 
Framework. Què fa realment aquesta línia “$rows = $this->listaPeriodos;” ? Doncs està 
accedint a l’Action que porta el mateix nom que la vista (“inicio.phtml”), és a dir 
l’”inicioAction” de l’”IndexController” i li assigna a la variable ‘$rows‘ el valor de la variable 
‘listaPeriodos’ creada a l’ Action en qüestió. Per entendre-ho millor i, a mode d’exemple, 
afegiré a continuació un petit esquema del controlador i “Action” esmentats. 

 

Class IndexController{ 
indexAction{ 

..... 
} 
inicioAction{ 
 ... 

$this->view->listaPeriodos = $resultado; 
 ... 
} 

} 
D’aquesta forma “$this->view->listaPeriodos = $resultado;”, és com crea Zend Framework 
als controladors variables a les quals es poden accedir des de les vistes.  
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Una vegada explicat això, la resta del codi php ressaltat és bastant comprensible. La 
variable “listaperiodos” és una tupla on trobem els períodes existents la qual recorrem 
mitjançant el bucle i ens permet obtenir-los un a un. Una vegada fet això, l’únic que fem 
és crear un “string” ($option) amb el codi HTML que s’hauria de generar per afegir una 
opció més al “combo” i l’escrivim.  

Després d’haver completat el menú desplegable, tanquem el codi php (?>) i amb HTML, 
els tags oberts al inici. 

Acabem de veure com les pàgines .phtml del nostre sistema fan ‘peticions’ als 
components de la lògica de negoci els quals, després d’haver realitzat les operacions 
pertinents obtindran uns resultats que es podran recuperar en aquestes pàgines. Tot i 
això, existeixen vàries formes de comunicació més entre els diversos components de la 
tecnologia i les vistes. A la PPDAP i en general, les que més s’han emprat són les variables 
de sessió, l’enviament i recollida de paràmetres entre vistes i, per últim i molt important, 
la tecnologia “json”.  

Les variables de sessió són variables que perduren mentre l’usuari està treballant i a les 
quals podem accedir des de qualsevol component de l’aplicació mitjançant les següents 
línies: 

$_SESSION[‘nom_variable’] = ‘valor_desitjat’;//per donar-li un valor. 
$recup = $_SESSION[‘nom_variable’]; //per recuperar el valor de la variable de sessió. 
 
 
Per enviar i recollir paràmetres entre pàgines mitjançant Zend Framework es segueixen 
unes normes diferents a les que possiblement s’hi està acostumat. Per exemple, si estem a 
una vista determinada i li volem dir que, al prémer a la línia “clica aquí” redireccioni a a la 
pàgina “pagina_a” del mòdul “modul_b” i controlador “controlador_c” passant-li com a 
paràmetre “parametre_d”, haurem d’escriure-ho de la següent forma: 

pagina_x.phtml 
..... 
<a href=”/modul_b/controlador_c/pagina_a/parametre_d/valor_de_d”>clica aquí </a> 
.... 
 

D’aquesta forma, al prémer sobre la frase ‘clica aquí’, ens redireccionarà cap a la pàgina 
desitjada, la qual rebrà el “parametre_d” i podrà utilitzar-lo com sigui necessari. Per 
recuperar aquest valor però, el responsable serà l’”Action” associat, és a dir, el 
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“pagina_aAction”que trobarem al “controlador_c” del “modul_b”. El codi necessari per 
fer-ho serà el següent: 

 
Controlador_cController{ 
 ..... 

pagina_aAction{ 
 ... 
 if ($this->_request->isGet ()) { //línia 1 
         $param_d = $this->_getParam("parametre_d",null);  //línia 2 
  ..... 
 } 
 .... 
} 
.... 

} 
 

Com veiem, s’utilitzen dues línies de codi per fer-ho. La primera (línia 1), el que fa és 
comprovar si se li ha enviat algun paràmetre pel mètode “GET”, el qual és el mètode 
emprat quan se li passen paràmetres a alguna pàgina mitjançant la URL (l’altre seria el 
“POST”). La segona (línia 2), assigna el valor rebut per paràmetre (parametre_d) a la 
variable $param_d, amb lo qual ja podríem utilitzar-lo a l’Action i si volguéssim enviar-lo a 
la vista pagina_a.html mitjançant “$this->view->param_d = $param_d”. 

Per últim, he esmentat la tecnologia “json”. Per explicar aquest tipus de recurs i per tal 
d’entendre’l millor, primer definirem una miqueta el que és “javascript” i a continuació 
s’explicarà JSON. 

 

4.6.2 Codi Javascript 

En el disseny de la capa de presentació de la PPDAP, la utilització del llenguatge javascript 
ha estat fundamental.  

Javascript és un llenguatge de scripting basat en objectes utilitzat per accedir a aquests 
objectes en les aplicacions. Principalment s’utilitza integrat en un navegador web 
permetent el desenvolupament d’interfícies d’usuari millorades i pàgines web 
dinàmiques. No requereix compilació ja que el llenguatge funciona del costat del client i és 
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el propi navegador l’encarregat d’interpretar-lo. Ha tingut influència de múltiples 
llenguatges i es va dissenyar amb una sintaxis similar al llenguatge  de programació Java, 
tot i que no s’ha de confondre mai amb ell i és molt més senzill d’utilitzar per a persones 
que no programen habitualment.  

Javascript es pot incloure en qualsevol document, ja sigui PHP, Active Server, ASP, JSP, etc. 
Tot i això, incloure codi directament en una estructura HTML és una pràctica invasiva i no 
recomanada, per lo qual lo millor és incloure’l com un arxiu extern, tant per qüestions 
d’accessibilitat, com pràctica i velocitat en la navegació.  

Amb javascript podem afegir funcionalitats als elements de la web fàcilment. En el 
projecte que s’està descrivint, a part d’utilitzar-lo com a model per a JSON (el qual es 
descriurà a continuació), l’he emprat per millorar d’alguna forma la interfície d’usuari 
introduint efectes visuals, utilitats a botons, facilitant la navegació, etc. Hi ha exemples a 
la majoria de vistes de l’aplicació però, per tal de veure una petita mostra, destacarem 
una part del codi que trobem a la pàgina “inicio.phtml” (mòdul “inicio”, controlador 
“index”). En aquesta part, el que es pretén és que quan es passi el cursor per sobre d’un 
camp del menú principal es canviï de color el camp i quan es tregui el cursor de damunt el 
camp torni al color original.  

Per fer-ho, utilitzarem en primer lloc els events “onmouseover” i “onmouseout” que té 
qualsevol element de la pàgina. Al sorgir aquests events li direm que executi la funció 
“colorear” i li passarem per paràmetre l’ identificador de l’element HTML i si el cursor està 
a sobre (‘over’) o no (‘out’). Les línies de codi són les següents: 

 
Inicio.phtml 
 
... 
<script type="text/javascript" src="/scripts/iasist/inicio.js"></script> 
.... 
<td id=”td_11” onmouseover=”inicio.colorear(‘td_11’,’over’)”   
onmouseout=”inicio.colorear(‘td_11’,’out’)”> 
.... 
 

Una vegada fet això, accedirà a la funció “inicio.colorear” del fitxer “inicio.js“. Per a que 
això sigui possible, abans i a la mateixa pàgina, s’ha d’incloure el fitxer “inicio.js”, acció 
que realitzem a la primera línia “<script type...</script>”. Es podria haver inclòs la funció 
“colorear” a la pàgina directament però per tal d’estructurar millor i per motius de 
seguretat, he preferit crear un fitxer “.js” per a cada mòdul amb les funcions necessàries. 
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Bé doncs, acte seguit veiem ja com s’ho fa la funció “colorear” amb javascript per realitzar 
el que desitgem. El codi és el següent: 

 
inicio.js 
 
....... 
 
inicio.colorear = function(id_elem, over_out){ 
 var obj = document.getElementById(id_elem); 
 if(over_out == 'over'){ 
  obj.style.backgroundColor = '#f9fad8'; 
 } 
 else{ 
  obj.style.backgroundColor = '#ecebd2'; 
 } 
}; 
 
..... 
 

Entendre aquestes línies és molt senzill. Mitjançant la funció “getElementById(id)”, fem 
que la variable “obj” sigui l’element passat com a paràmetre (en el nostre cas, el camp del 
menú que a l’exemple té com a id “td_11”). Una vegada fet això, tan sols comprovem si 
l’event es correspon a ‘posar-se a sobre’ o a ‘deixar d’estar a sobre’ i, segons quin fem que 
el color de fons de l’element prengui u  valor o un altre mitjançant la instrucció 
“obj.style.backgroundColor=”.  

Per acabar, veurem una imatge il·lustrant aquesta funcionalitat. 

                            

4.6.3 AJAX - JSON 



  | 4. DISSENY Pág. 139 
 

Com s’ha avançat anteriorment, aquesta és una eina molt important per al 
desenvolupament del disseny de l’aplicació.  

Moltes vegades necessitem que les pàgines vagin obtenint valors de la base de dades o 
d’altres processos cada cert temps. La majoria de casos, quan ens trobem en aquestes 
situacions provoquem que es “refresqui” tota la pàgina passat aquest temps per a que 
s’actualitzi la informació. Tot i això, què passaria si haguéssim d’actualitzar aquesta 
informació cada 5 segons? O cada 3 segons? O, pitjor encara, a cada segon? Doncs en 
principi, hauríem d’estar fent “refrescos” de la pàgina constantment, fent que la 
navegació i la visualització fos incòmode i provocant certa ineficiència, en part perquè 
possiblement hi hauria una part considerable de la vista que no hagués variat. 

Per altra banda, si volem fer que al prémer un link o un botó es recarregui només una part 
de la pàgina, quina seria la millor solució? La utilització de frames potser? Sota la meva 
opinió no, ja que té desavantatges importants que s’haurien d’evitar com ara que no tots 
els navegadors els suporten, provoquen una mala indexació als navegadors i en molts 
casos no funcionen correctament. 

A la PPDAP, és necessari que s’actualitzi cada pocs segons la informació de l’estat de les 
fases i subfases dels processos ja que es vol dur un seguiment exhaustiu dels mateixos. 
Per altra banda, hi ha una part de la interfície d’usuari que sempre manté la mateixa 
estructura i he tingut clar des d’un primer moment que no era necessari “refrescar” tota la 
pàgina si hi ha parts que no varien d’una secció a l’altra. A més, les vegades que he 
treballat amb frames no han estat satisfactòries i he descartat la seva utilització de bon 
principi.  

La millor solució que he trobat, sens dubte, és la utilització de la tecnologia AJAX - JSON. 
Ajax significa Asynchronous JavaScript And XML, i és una tècnica de desenvolupament 
web per a crear aplicacions interactives o RIA (Rich Internet Aplications). Aquestes 
aplicacions s’executen en el navegador dels usuaris mentre es manté la comunicació 
asíncrona amb el servidor en segon pla. D’aquesta forma, és possible executar canvis a les 
pàgines sense necessitat de recarregar-les, el que significa augmentar la interactivitat, 
velocitat i usabilitat en les aplicacions, que és exactament el que busquem. 

D’aquesta forma, les dades ‘addicionals’ es requereixen al servidor i es carreguen en 
segon pla sense interferir amb la visualització ni el comportament de la pàgina. Javascript 
és el llenguatge interpretat en el que normalment s’efectuen les funcions de crida d’Ajax 
mentre que l’accés a les dades es realitza mitjançant XMLHttpRequest, la qual cosa 
significa que lo més normal és que el contingut asíncron estigui formatejat en XML.  
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Aquesta última característica fa que el tractament del contingut asíncron amb JavaScript 
pugui ser a vegades força complicat i farragós. I és en aquest sentit on finalment actua la 
tecnologia JSON.  

Json és un format lleuger per a l’intercanvi de dades ja que és un subconjunt de la notació 
literal d’objectes JavaScript que no requereix l’ ús de XML. El gran avantatge de JSON 
sobre XML com a format d’intercanvi de dades en aquest context, és que és molt més 
senzill escriure un analitzador semàntic de JSON. En realitat, JSON és en essència 
JavaScript perfectament correcte, la qual cosa ens permet, utilitzant un parser adequat de 
JSON per Javascript, recuperar fàcilment les dades asíncrones en objectes Javascript 
totalment vàlids. 

Per altra banda, php disposa de múltiples funcions per a fer tractament d’objectes JSON 
amb lo qual, la utilització d’aquest “llenguatge”, era molt aconsellable. A continuació, 
mostraré un exemple molt senzill de com he utilitzat JSON a l’aplicació. En ell, es detalla 
com, després de seleccionar un període amb el menú desplegable, carreguem els clients 
disponibles per a aquest  període en un altre menú desplegable. La pàgina on estan 
ambdós combos, en format modul/controlador/vista és “/proces/index/index” i la pàgina 
o acció a la que s’ha d’accedir per obtenir les dades dels clients requerits 
“/proces/index/selectclientescombo”.  

/proces/index/index 
..... 
<select id="periodo" class="combo_normal" name="periodo" onchange="proces.cambio_periodo()"> 
.... 
<select id="cliente" class="combo_normal" name="cliente" disabled="disabled">. 
..... 
 
Veiem com al actualitzar-se el valor del menú desplegable del període (id=”periodo”) 
s’accedirà a la funció JavaScript del fitxer “proces.js” anomenada “cambio_periodo”, una 
part del codi de la qual es mostra a continuació. Per altra banda, s’observa que el ‘combo’ 
per a seleccionar el client està inicialment deshabilitat. 
 
proces.js 
..... 
function proces.cambio_periodo(){ 

 ... 
 $.post('/proces/index/selectclientescombo',{periodo:periodo},proces.carga_combo_cliente,'json'); 
} 
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Mitjançant la crida $.post que hi ha al codi, estem invocant a json a través de javascript.  
Aquesta funció (d’una llibreria de json per a javascript), el que fa és executar en segon pla 
l’acció o pàgina “/proces/index/selectclientescombo” passant-li com a paràmetre la 
variable “periodo“ i dient-li que el resultat l’evalui la funció proces.carga_combo_cliente 
(fitxer proces.js). Primer veurem què fa l’Action “selectclientescombo” i tot seguit 
mostrarem el codi de la funció proces.carga_combo_cliente amb lo qual podrem observar 
com s’intercanvien les dades entre client i servidor mitjançant PHP i JSON. 
 
 
Proces_IndexController{ 
........ 

selectclientescomboAction{ 
 .... 

  if ($this->_request->isPost ()) { 
          $periodo = $this->_getParam("periodo",null); 
   //obtenció de clients de la BD 
   ….. 
  } 
  echo json_encode(array("status" => $estado, "error" => $msgerror, "result" => $html)); 
   

} 
....... 
} 
 
 
proces.js 
...... 
function proces.carga_combo_cliente(data,textStatus){ 
 if (textStatus != "success") { 
  alert("La petició ha fallado!"); 
  return(-1); 
 }  

else if (data == null) { 
  alert("La petición se ha ejecutado pero no devuelve el estado!"); 
  return(-1); 
 } else if (!data.status) { 
  alert("Error en la petición: '" + data.error + "'"); 
  return(-1); 
 } 
 else{ 
  var combo_client = document.getElementById("cliente"); 
  combo_client.innerHTML = data.result; 
 }  
} 
.... 
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Anem per parts. Veiem com al “selectclientesAction” rebem el paràmetre “periodo” i, a 
continuació s’obtenen els clients existents per a aquest període (no he inclòs les 
instruccions on ens connectem a la base de dades i obtenim el resultat ja que he 
considerat que per a aquesta explicació no eren rellevants). Després d’això, és on utilitzem 
la funció json_encode de la llibreria de PHP, mitjançant la qual tornarem a ‘connectar’ 
amb el client amb la funció javascript que li havíem concretat a la instrucció “$.post”.  
 
Observem com json_encode rep com a paràmetre un array  amb els camps “estatus”, 
“error” i “result”. El primer camp i el segon contenen respectivament, si ha anat tot bé 
(‘ok’/’ko’) i quina ha estat la causa de l’error en cas d’haver-se produït (durant l’ Action 
obtenen un valor o un altre en funció de si hi ha errors o no). Per últim, en el camp 
“result” de l’array és on li passem la variable $html, la qual conté el codi html necessari 
per a adjuntar-li al combo de clients i que els mostri al desplegar-se (de la mateixa manera 
que amb les variables $estado i $msgerror, a $html se li ha assignat un contingut durant el 
tractament de l’Action). 
 
Ja per acabar amb l’explicació, comentaré la funció proces.carga_combo_cliente. Aquesta 
rep dos paràmetres: data i textStatus. Al primer trobem l’array que li hem passat a la 
funció json_encode i al segon trobarem un string que ha d’ ésser “success” si la crida s’ha 
produït correctament. Com es pot apreciar, es realitzen les comprovacions adients 
accedint també a l’objecte data i, si tot s’ha produït correctament, li afegim el codi html 
obtingut al menú deplegable. Seguidament veiem una imatge d’aquest funcionament dels 
‘combos’. 
 
 

4.6.4 Fulls d’estil en cascada CSS 

Les fulles d’estil en cascada són un format definit perl W3C (World Wide Web Consortium) 
per tal de separar el codi HTML de la presentació que se li donarà al navegador. En 
aquestes fulles es defineixen les propietats visuals dels diferents elements que formen la 
pàgina web. 

Els elements HTML com per exemple <TABLE>, <DIV>, <TR>, <TD>, etc. permeten 
incorporar atributs dins de la mateixa etiqueta per definir alguns aspectes visuals de la 
pàgina (color, mida de la font, etc.). Per exemple, podríem escriure <TABLE 
bgcolor=”#FFFFFF2> per dir que el color de fons d’una taula fos blanc. Si volguéssim que 
tots els fons de les taules fossin blancs, això ens obligaria a incloure el mateix atribut a tots 
els elements <TABLE>. Si només tinguéssim un element, això seria relativament senzill, 
però imaginem-nos que volem incloure altres atributs a la taula, i dins de la taula volem 
incloure’n a les files i a les columnes. Com podem suposar això crearia un codi HTML molt 
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llarg i molt difícil de mantenir. Aquí trobem una de les utilitats del CSS. Imaginem-nos que 
totes les taules de la nostra aplicació han de ser amb el color blanc com a color de fons, 
lletra Arial de 12 punts en negreta com a tipus de lletra i amb un marge de 10 px. Per fer 
això, crearem un CSS on definirem totes aquestes propietats per les taules i a partir d’aquí 
totes les taules tindran el mateix aspecte. D’aquesta manera assegurarem una 
consistència a totes les pàgines de la nostra aplicació que serà fàcilment mantenible ja que 
tots els aspectes gràfics de l’aplicació estaran en aquest document CSS. El següent codi 
CSS definiria la taula que hem comentat anteriorment: 

 
table{ 
 background-color: #FFFFFF; 
 font-family: Arial; 
 font-size: 12pt; 
 font-weight: bold; 
 margin: 10px; 
} 
 
Gràcies al CSS, les etiquetes HTML no han de proporcionar informació sobre la 
visualització del document sinó que es limitarà a mostrar l’estructura i per la seva banda 
les fulles d’estil defineixen l’aspecte gràfic. A continuació, podem veure com es mostra el 
menú de l’aplicació aplicant CSS i sense aplicar-lo. 
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Amb les fulles d’estil podem aplicar un format més exacte als documents HTML que 
simplement fent servir atributs a les etiquetes. Podem definir els següents aspectes d’una 
manera més exacte: 
 

 Definir la distància entre línies del document. 

 Aplicar indentat a les primeres línies del paràgraf 

 Col·locar elements a la pàgina amb més exactitud 

 Definir la visibilitat d’alguns elements i donar cert aspecte dinàmic a la pàgina 

 Definir atributs amb diferents sistemes de mesures (píxels, punts, polzades, etc.) 

 Treballar amb capes <DIV> d’una forma més elegant 

 
Algun dels principals avantatges de la utilització  dels fulls en cascada són: 
 

 Possibilitat de disposar de diferents aspectes per les pàgines en funció del 
dispositiu amb el que s’accedeixi  o d’altres paràmetres que podran ser definits 
pels requeriments. 

 Obtenir un control centralitzat d’un lloc web 

 El document HTML queda molt més clar i curt, per lo qual resulta molt més senzill 
mantenir-lo. 

 Els navegadors permeten als usuaris especificar la seva pròpia full d’estil local que 
serà aplicada a un lloc web remot, amb el que augmenta considerablement 
l’accessibilitat. Persones amb deficiències visuals poden definir mides de lletra 
grans o remarcar més els enllaços. 

 
Val a dir que en aquest projecte no només s’ha utilitzat un full d’estis CSS. Seguint amb la 
filosofia mostrada anteriorment amb els arxius “.js” i per tal d’aconseguir una millor 
estructuració dels documents, he creat un arxiu .CSS per a cada mòdul. 
 
 

4.6.5 Interfície d’usuari 

En aquest apartat parlaré molt breument d’alguns dels criteris que s’han seguit per crear 
les diferents pantalles que conformen la interfície d’usuari de l’aplicació. Les condicions 
que es tenen a l’hora de crear la interfície és que mantingui mínimament els colors 
corporatius (verd i blanc), que sigui fàcil de navegar i que s’identifiqui molt clarament i en 
tot moment on som i com podem accedir a les pàgines que desitgem. 
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Per aconseguir-ho, s’ha creat una interfície amb tres parts. Dues de les parts seran 
inamovibles i l’altra serà la que anirà carregant les diferents pàgines i ocuparà la part 
central y la major part de la pantalla. Les dues primeres parts es corresponen al menú 
(part esquerra) i a la capçalera amb el logo de l’empresa i informació bàsica (usuari i 
missatges nous). Per últim, les tres àrees estaran perfectament diferenciades i en principi 
no variaran la seva mida en cap moment. 

A continuació mostrem una imatge en la que es veu clarament la interfície web de 
l’aplicació. 

 

 
 

4.7 Disseny de la capa de negoci 

La capa de negoci d’una aplicació en tres capes correspon amb la part del model del patró 
MVC. Els components del model són els encarregats d’executar la lògica de l’aplicació que 
s’encarrega del manteniment, actualització i obtenció de dades. En el nostre cas, el 
funcionament d’aquesta capa és bastant simple d’entendre per lo qual el resumirem molt 
breument. 

En un principi, es pot considerar els Actions existents al controlador com a part dels 
components de la lògica de negoci. Tot i això, el que s’ha intentat en tot moment és que 
aquests Actions invoquin a classes o models que s’han creat precisament per a dur a 
terme aquesta lògica. A la PPDAP, aquests models rebran les peticions directament de 
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l’Action o bé d’un altre model, processaran la lògica de negoci i retornaran la informació 
obtinguda a l’Action o classe que l’ha cridat. 

Com a aspecte que he considerat molt important en aquesta capa és que estigués 
totalment desvinculada de la capa de gestió de dades i que per tant, no es realitzés 
directament cap accés a la informació des de cap d’aquests Action ni models creats. 
D’aquesta forma, per obtenir informació emmagatzemada a la BD, aquests components 
realitzen una instància a la classe que s’ocupa de realitzar els accessos a les taules del 
model i aquesta els hi retorna el resultat sense que a la capa de negoci s’executi cap 
sentència SQL. 

 

4.7.1 Patrons de disseny de la capa de negoci 

 

4.7.1.1 Patró expert 

 
 Classificació: Patró de comportament 

 Intenció: assignar responsabilitats a les classes de manera que el disseny sigui clar i 
es redueixi el nivell d’acoblament 

 Aplicació: Possiblement el patró expert sigui el patró més emprat al disseny de 
sistemes de software. Segurament és l’ únic patró que ha de ser tingut en compte 
per a qualsevol dissenyador, ja que, tracta sobre qui se n’encarrega de què. En la 
creació de cada classe hem de decidir els seus atributs i mètodes, i per decidir això, 
hem de definir de quines tasques se n’encarregarà aquesta classe. Per tant 
podríem resumir dient que aquest patró és d’aplicació a qualsevol sistema 
software.  

 Solució:  

 Hem d’assignar una responsabilitat a la classe que tingui la informació 
necessària per realitzar-la 

 Aplicació al nostre projecte: Les classes esmentades anteriorment  que se 
n’encarregaran d’executar la lògica de negoci utilitzaran per una banda la capa de 
gestió de dades i per l’altra, la de presentació.  
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4.8 Disseny de la capa de gestió de dades 

La capa de gestió de dades és l’encarregada de separar els objectes que implementen la 
lògica de negoci de l’emmagatzematge físic de les dades. Aquesta capa serà la que 
tractarà amb el sistema gestor de bases de dades escollit a través d’una sèrie d’objectes i 
llibreries que tindran com a finalitat recuperar dades emmagatzemades o bé persistir o 
modificar dades. 

Com sabem, la funcionalitat principal que tindrà l’aplicació és poder automatitzar i 
monitoritzar l’execució de les diverses fases i subfases de cada procés de dades. Referent 
a això, ja es va comentar breument una característica important que devia tenir la capa de 
gestió de dades del sistema. La lògica de fases i subfases establerta en el procés, requereix 
que cada una d’aquestes parts executin un seguit d’instruccions SQL en bateria bastant 
important, la qual cosa ens era bastant difícil d’aconseguir si no es creaven llargs 
procediments que encapsulessin totes aquestes instruccions. 

Per altra banda, la immensa majoria dels sistemes de l’empresa funcionen realitzant la 
major part de les operacions de bases de dades mitjançant stored procedures. A més, 
l’altra part important en quant a accés i manipulació de la base de dades que ofereix 
l’aplicació, és la part de manteniment, la qual també s’ha implementat seguint la mateixa 
filosofia, és a dir, encapsulant en procediments les instruccions necessàries en cada cas. 

Per tant, la majoria de modificacions que s’hauran de fer a la base de dades les realitzaran 
aquests stored procedures i el que s’haurà d’aconseguir és fer les crides a aquests stored 
procedures des del codi php. Tret d’això, la resta d’accessos i modificacions de la BD són 
força senzills i no suposen un cost d’execució important. 

Així doncs, podríem dir que existeixen dos tipus d’accessos a la BD des del nostre sistema: 
els costosos o complexes que s’executaran mitjançant stored procedures programats al 
SGBD i els simples o menys costosos que s’executaran mitjançant instruccions SQL 
independents. 

Ara bé, com ho farà el sistema per a realitzar els dos tipus d’accessos? Doncs 
conceptualment, es realitzarà de dues formes diferents. Durant aquest document, hem 
esmentat en vàries ocasions un component del sistema que hem anomenat ‘daemon’. 
Doncs bé, és aquí on entra en acció. El daemon o dimoni, és un procés que està sempre 
actiu en ‘background’ com si diguéssim i que bàsicament, s’encarregarà de consultar la 
taula de peticions d’execució per saber quines hi ha en cua esperant a executar-se. 
Aquestes peticions, inclouen únicament (que ja és molt) l’execució de les parts del procés 
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(fases i subfases) i les instruccions de manteniment. Per tant, serà el daemon qui durà a 
terme els accessos complexes.  

I com s’ha implementat aquest daemon? La resposta a aquesta pregunta la veurem de 
forma més detallada en l’apartat d’implementació, on es mostraran parts dels documents 
que el composen. Tot i això, és important saber que el ‘cos’ principal el forma un fitxer 
php (DimoniPPDAP.php) el qual, per poder executar els procediments, es connecta a la 
base de dades de la mateixa forma que es farà pels accessos menys costosos i que 
s’explicaran acte seguit. 

PHP disposa de diversos ‘drivers’ per interactuar amb els diferents tipus de SGBD que 
trobem. Gràcies a això, podem obrir una connexió entre l’aplicació i la base de dades i 
executar sentències SQL directament sobre aquesta. Això suposa un problema de 
seguretat i manteniment ja que l’ ús de sentències SQL directament a la lògica de negoci 
pot ser un recurs de vegades però mai hauria de ser una norma.  

Per tal de solucionar aquest problema a l’aplicació, s’ha creat una classe o llibreria que es 
dedica única i exclusivament a connectar amb la base de dades i proporcionar, mitjançant 
diverses funcions i objectes, totes les dades que la lògica de negoci requereix. D’aquesta 
manera, aconseguim separar la lògica del domini de la base de dades ja que la capa de 
negoci invocarà a mètodes de la llibreria de base de dades i, sense conèixer l’estructura ni 
les sentències SQL, rebrà directament l’objecte amb la informació requerida.  

Per ubicar aquesta llibreria s’ha seguit de forma bastant estricta l’estructura de directoris i 
fitxers de Zend Framework. Aquest, disposa d’una carpeta ‘library’ a l’arrel on per defecte 
trobem un altre directori ‘Zend’ en el que estan totes les llibreries que proporciona el 
Framework. En aquest cas, he creat una carpeta ‘Iasist’ dins del directori ‘library’ amb un 
fitxer anomenat “DbManager.php”, el qual realitza totes les connexions i accessos a la 
Base de dades. 

 

4.8.1 Model lògic de la base de dades 

El disseny de la Base de dades l’extraurem directament del model conceptual normalitzat. 
Per implementar les herències de les taules d’usuaris, ho he fet amb dues estructures: he 
creat una taula ‘Perfils’ on trobem un registre per a cada un dels 4 perfils i una ‘Usuaris’ on 
trobem un camp que ens indica quin perfil és cada usuari. S’hagués pogut implementar 
creant una taula per a cada perfil però he considerat que no era necessari degut a les 
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poques actualitzacions que es preveuen en aquest aspecte. La resta de classes 
s’implementen amb una taula per a cada classe. 

És important destacar, com ja es va fer en el punt del model conceptual, que en aquests 
models tan sols s’hi ha afegit les classes que tenen sentit a nivell de negoci de l’aplicació. 
La base de dades real conté moltes més taules que he considerat que no era necessari 
incloure-les degut a que no aportaven res per entendre el funcionament de l’aplicació. Tot 
i això, no deixen de ser taules importants ja que són les estructures on s’emmagatzemen 
les visites, diagnòstics, derivacions, farmàcia, pacients, etc. i mitjançant les quals es 
realitzen tots els càlculs que s’executen durant les fases i subfases.  

Per últim, es podrà observar com les taules no es diuen igual que les classes del model ja 
que a l’empresa es segueix una nomenclatura de les estructures de la BD concreta. Per 
descriure els diversos models vaig decidir canviar-li el nom ja que considero que així és 
més entenedor. En qualsevol cas, al costat del nom real de les taules li he afegit  
un comentari per a aclarir a quina classe fa referència.  
 
Ara sí, ja podem detallar l’estructura lògica de la base de dades:  
 
CREATE TABLE [IAT_PERFILES] ( 
 [IDPERFIL] [smallint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [DESCRIPCION] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_GRUPOS_USUARIOS] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDPERFIL] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY] 
 
--(USUARIS) 
 
CREATE TABLE [IAT_PERSONAS] ( 
 [IDUSUARIO] [char] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [NOMBRE] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [EMAIL] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [PERFIL] [smallint] NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_PERSONAS] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDUSUARIO] 
 )  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_PERSONAS_IAT_PERFILES] FOREIGN KEY  
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 ( 
  [PERFIL] 
 ) REFERENCES [IAT_PERFILES] ( 
  [IDPERFIL] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
 
--(CLIENT) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_CLIENTE] ( [IDCLIENTE] [varchar] (12) COLLATE 
Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
 [DESCRIPCION] [varchar] (150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL  
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_CLIENTE] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDCLIENTE] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY]   
) ON [PRIMARY] 
 
-- (EG) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_EG] ( 
 [IdEg] [CódigoAlfa] NOT NULL , 
 [Descripcion] [Descripción] NULL , 
 [IdCliente] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_UPD] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IdEg] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_DEF_EG_IAT_DEF_CLIENTE] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IdCliente] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_CLIENTE] ( 
  [IDCLIENTE] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
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--(EAP) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_EAP] ( 
 [IdEap] [CódigoAlfa] NOT NULL , 
 [Descripcion] [Descripción] NOT NULL , 
 [IdEg] [CódigoAlfa] NOT NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_EAP] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IdEap] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [IX_IAT_DEF_EAP] UNIQUE  NONCLUSTERED  
 ( 
  [IdEap], 
  [IdEg] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_DEF_EAP_IAT_DEF_EG] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IdEg] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_EG] ( 
  [IdEg] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
 
--(PERIODE) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_PERIODO] ( 
 [PERIODO] [VARCHAR] (12) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ IAT_DEF_PERIODO] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [PERIODO] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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--FASE 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_FASES] ( 
 [IDFASE] [smallint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [DESCRIPCION] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL  
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_FASES] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDFASE] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY] 
 
--SUBFASE 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_SUBFASES] ( 
 [IDFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDSUBFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [DESCRIPCION] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_SUBFASES] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_DEF_SUBFASES_IAT_DEF_FASES] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDFASE] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_FASES] ( 
  [IDFASE] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
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--ACCIO 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_ACCIONES] ( 
 [IDFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDSUBFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDACCION] [smallint] NOT NULL , 
 [DESCRIPCION] [nvarchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_ACCIONES] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_DEF_ACCIONES_IAT_DEF_SUBFASES] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_SUBFASES] ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
 
--PLA DE TREBALL 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_PLAN_TRABAJO] ( 
 [IDFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDSUBFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDACCION] [smallint] NOT NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_PLAN_TRABAJO] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_ IAT_DEF_PLAN_TRABAJO _IAT_DEF_ACCIONES] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
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 ) REFERENCES [IAT_DEF_ACCIONES] ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
 
 
--(PROJECTE_EAP) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_PROYECTOS_EAP] ( 
 [IDEAP] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [PERIODO] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [FECHA_INICIO] [datetime] NULL , 
 [FECHA_FIN] [datetime] NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_PROYECTOS_EAP] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDEAP], 
  [PERIODO] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_iat_def_proyectos_EAP_IAT_DEF_EAP] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDEAP] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_EAP] ( 
  [IdEap 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE , 
 CONSTRAINT [FK_iat_def_proyectos_EAP_IAT_DEF_PERIODO] FOREIGN KEY  
 ( 
  PERIODO 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_PERIODO] ( 
  [PERIODO] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
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--PLA_TREBALL_PROJECTE 
 
CREATE TABLE [IAT_PROYECTOS_DETALLE] ( 
 [IDEAP] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [PERIODO] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [IDFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDSUBFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDACCION] [smallint] NOT NULL , 
 [FECHA_INICIO] [datetime] NULL , 
 [FECHA_FIN] [datetime] NULL , 
 [ESTADO] [varchar] (2) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_PROYECTOS_DETALLE] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDEAP], 
  [PERIODO], 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_PROYECTOS_DETALLE_IAT_DEF_PROYECTOS_EAP] FOREIGN 
KEY  
 ( 
  [IDEAP], 
  [PERIODO] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_PROYECTOS_EAP] ( 
  [IDEAP], 
  [PERIODO] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE, 
 CONSTRAINT [FK_IAT_PROYECTOS_DETALLE_IAT_DEF_PLAN_TRABAJO] FOREIGN 
KEY  
 ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_PLAN_TRABAJO] ( 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
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--(PETICIO_EXEC) 
 
CREATE TABLE [IAT_PETICIONES_EJECUCION] ( 
 [IDPETICION] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,  
 [IDEAP] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [PERIODO] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [DESCRIPCION] [nvarchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [FECHA_ALTA] [datetime] NOT NULL , 
 [FECHA_INICIO] [datetime] NULL , 
 [FECHA_FIN] [datetime] NULL , 
 [ESTADO] [varchar] (2) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [ERROR] [int] NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_PETICIONES_EJECUCION] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDPETICION] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_PETICIONES_EJECUCION_IAT_DEF_PROYECTOS_EAP] 
FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDEAP], 
  [PERIODO] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_PROYECTOS_EAP] ( 
  [IDEAP], 
  [PERIODO] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
 
--(PLA_PETICIO) 
 
CREATE TABLE [IAT_PETICIONES_EJECUCION_PROCESO_DETALLE] ( 
 [IDPETICION] [int] NOT NULL , 
 [IDEAP] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [PERIODO] [varchar] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [IDFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDSUBFASE] [smallint] NOT NULL , 
 [IDACCION] [smallint] NOT NULL , 
 [FECHA_INICIO] [datetime] NULL , 
 [FECHA_FIN] [datetime] NULL , 
 [ESTADO] [varchar] (2) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
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 [ERROR] [int] NULL  
 CONSTRAINT [PK_IAT_PETICIONES_EJECUCION] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDPETICION], 
  [IDEAP], 
  [PERIODO], 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_PETICIONES_EJECUCION_IAT_DEF_PETICIONES_EJECUCION] 
FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDPETICION] 
 ) REFERENCES [IAT_PETICIONES_EJECUCION] ( 
  [IDPETICION] 
 ) ON DELETE CASCADE , 
 CONSTRAINT 
[FK_IAT_PETICIONES_EJECUCION_PROCESO_DETALLE_IAT_PROYECTOS_DETALLE] 
FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDEAP], 
  [PERIODO], 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) REFERENCES [IAT_PROYECTOS_DETALLE] (   
  [IDEAP], 
  [PERIODO], 
  [IDFASE], 
  [IDSUBFASE], 
  [IDACCION] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
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--(MISSATGE) 
 
CREATE TABLE [IAT_MENSAJES] ( 
 [IDMENSAJE] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,  
 [IDRECEPTOR] [Char] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [DESCRIPCION] [NTEXT]  NULL , 
 [FECHA] [datetime] NULL , 
 [LEIDO] [SMALLINT] NULL , 
 CONSTRAINT [PK_IAT_MENSAJES] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDMENSAJE] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
 CONSTRAINT [FK_IAT_MENSAJES_IAT_IAT_PERSONAS] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDRECEPTOR] 
 ) REFERENCES [IAT_PERSONAS] ( 
[IDUSUARIO] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
 
--(BD) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_BD] ( 
 [IDBD] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,  
 [DESCRIPCION] [Char] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL ,
 CONSTRAINT [PK_ IAT_DEF_BD] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDBD] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY]   
) ON [PRIMARY] 
 
--(OP_MANT) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_TAREAS_MANTENIMIENTO] ( 
 [IDTAREA] [smallint] NOT NULL , 
 [DESCRIPCION] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL ,
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_TAREAS_MANTENIMIENTO] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDTAREA] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] 
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--PLA_MANT 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO] ( 
 [IDPLAN] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [DESCRIPCION] [nvarchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 
 CONSTRAINT [PK_IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDPLAN] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY] 
 
--PLA_MANT_COMP (COMPOSICIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT) 
 
CREATE TABLE [IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO_COMP] ( 
 [IDPLAN] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
[IDTAREA] [SMALLINT] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [IDBD] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL,  
 [DESCRIPCION] [nvarchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 
CONSTRAINT [IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO_COMP] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDPLAN]. 
  [IDTAREA], 
  [IDBD] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
CONSTRAINT [FK_ IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO_COMP_ 
IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDPLAN] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO] ( 
[IDPLAN] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE, 
CONSTRAINT [FK_ IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO_COMP_ 
IAT_DEF_TAREAS_MANTENIMIENTO] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDTAREA] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_TAREAS_MANTENIMIENTO] ( 
[TAREA] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE, 
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CONSTRAINT [FK_ IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO_COMP_ IAT_DEF_BD] FOREIGN 
KEY  
 ( 
  [IDBD] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_BD] ( 
[IDBD] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE 
) ON [PRIMARY] 
 
--PETICIO_MANT 
 
CREATE TABLE [IAT_PETICIONES_EJECUCION_MANTENIMIENTO] ( 
 [IDPETICION] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,  
 [IDPLAN] , 
 [DESCRIPCION] [nvarchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL, 
 [FECHA_ALTA] [datetime] NOT NULL , 
 [FECHA_INICIO] [datetime] NULL , 
 [FECHA_FIN] [datetime] NULL , 
 [ESTADO] [varchar] (2) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [ERROR] [int] NULL , 
CONSTRAINT [IAT_PETICIONES_EJECUCION_MANTENIMIENTO] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [IDPETICION] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
CONSTRAINT [FK_ IAT_PETICIONES_EJECUCION_MANTENIMIENTO 
_IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDPLAN] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO] ( 
  [IDPLAN] 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
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--PLA_PET_MANT 
 
CREATE TABLE [IAT_PETICIONES_EJECUCION_MANTENIMIENTO_DETALLE] ( 
 [IDPETICION] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,  
 [IDPLAN] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
[IDTAREA] [SMALLINT] (12) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 
 [IDBD] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
 [FECHA_INICIO] [datetime] NULL , 
 [FECHA_FIN] [datetime] NULL , 
 [ESTADO] [varchar] (2) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 
 [ERROR] [int] NULL , 
CONSTRAINT [IAT_PETICIONES_EJECUCION_MANTENIMIENTO_DETALLE] PRIMARY KEY  
CLUSTERED  
 ( 
  [IDPETICION], 
  [IDPLAN], 
  [IDTAREA], 
  [IDBD] 
 ) WITH  FILLFACTOR = 90  ON [PRIMARY] , 
CONSTRAINT [FK_ IAT_PETICIONES_EJECUCION_MANTENIMIENTO_DETALLE _ 
IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO_COMP] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IDPLAN], 
  [IDTAREA], 
  [IDBD] 
 ) REFERENCES [IAT_DEF_PLANES_MANTENIMIENTO] ( 
  [IDPLAN], 
  [IDTAREA], 
  [IDBD] 
 
 ) ON DELETE CASCADE  ON UPDATE CASCADE  
) ON [PRIMARY] 
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4.9 Diagrames d’operacions 

Una vegada vist el disseny de les tres capes, coneixem els components que hi intervenen i 
sabem com interactuen entre sí, és el moment de veure el disseny d’algunes operacions 
per acabar de tenir clar com funciona l’aplicació a nivell d’enginyeria del software.  Tan 
sols veurem el disseny de dues operacions ja que, considero que no és necessari veure’n 
més perquè el funcionament general de totes és bastant similar. 

 

Operació Validació d’usuari 

 

 

:InicioControlle

ValidarUsuari 
:ValidacionAction

Execute() 

Validar(usr,pwd) 

:ValidacionModel

:DBManager

GetInfo(usr,pwd) 

:arrayUsuari 

InicialitzarSessioUsuari() 

GetMensajes(IdUsr) 

:llistaMensajes 

:arrayInfoUsr 

:agrupaInfoUsr()  

View.phtml 
Render 

GetInfoUsuari 
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Operació Crear Petició Execució Fase i Client 

 

 

 

:ProcesController 

CreaPeticion 
:CreaPetiAction

Execute() 

GeneraPeticio() 

:PeticionsModel

:DBManager

GetCentres(Cient) 

llistaEAP 

GetPlaTreball(IFase) 

:llistaAccions 

View.phtml 

IntroPeticio(Idclient,Fase) 

:lIdPeticio 

IntroPlaTreball(IdPeticio,Cet

resAccions) 

Quan tinc les 
accions de la 
fase i els 
centres, 
preparo una 
variable 
CentresAccions 
per a fer la 
inserció  
directa del pla  
de la petició

:MsgResultat 

:MsgResultat 

:Render 

GetIMsgResultat 
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5. IMPLEMENTACIÓ I PROVES 
 

En aquest apartat s’explicarà com s’ha dut a terme la implementació del projecte, 
centrant-nos bàsicament en algunes parts que no hem detallat durant els capítols 
anteriors. Sobretot en l’apartat de disseny hem aprofundit bastant en el funcionament 
intern de l’aplicació i aspectes com el llenguatge de programació o alguns detalls del codi 
utilitzat. En aquesta secció s’intentarà donar a conèixer com són els stored procedures 
d’execució de les fases i subfases, podrem veure detalladament el funcionament del 
daemon i comentarem com hem configurat el sistema. Per últim explicarem el tipus de 
proves que s’han executat per validar el correcte funcionament de l’aplicació. 

5.1 Execució de subfases. Stored Procedures 

Sens dubte, l’objectiu primordial del projecte és aconseguir automatitzar i controlar tot el 
procés de dades dels projectes d’Atenció Primària de Iasist, des de que es sol·licita la 
informació fins que s’envia el producte al Client. Com hem comentat en vàries ocasions, 
sobretot als punts introductoris de la memòria, aquest procés és molt laboriós i, a part de 
que requereix participació i coordinació de vàries persones, són necessàries centenars 
d’instruccions de base de dades per a completar-lo.  

Per tal d’aconseguir una bona estructuració i organització del procés i facilitar-ne el seu 
seguiment, es va  decidir fraccionar-lo en vàries parts, les quals van donar lloc a les ja 
conegudes fases, subfases i accions. D’aquesta forma, el procés de dades d’un centre 
d’Atenció Primària va a passar a ser l’execució d’un conjunt de fases, les quals estaven 
formades per vàries subfases que a la vegada, eren un conjunt d’accions. Òbviament, si un 
Client està format per diversos centres, aquest procés s’hauria de repetir tantes vegades 
com centres tingui.  

Degut a que s’havien d’encapsular les accions en procediments de forma que es 
mantingués una certa lògica i aquests procediments no fossin excessivament llargs, es va 
decidir que cada subfase d’un EAP seria executada per un stored procedure (el mateix per 
a tots els EAP). A nivell conceptual, es va decidir que quan tots els EAP d’un Client 
finalitzessin un subfase determinada, s’interpretaria que es podria donar per finalitzada 
aquesta mateixa subfase per a aquest client. I això, evidentment extrapolable a nivell de 
fase.  
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Per altra banda, també es van prendre decisions sobre la funcionalitat de l’aplicació i la 
lògica de tot el procés que van influir en la naturalesa dels stored procedures i del propi 
sistema. Una de les més importants va ser que es pogués executar una subfase que ja 
hagués finalitzat correctament per a un centre determinat, és a dir,  que es permetés 
“reexecutar“ subfases. A més a més, no es volia que això es pogués fer només a través de 
l’aplicació sinó que es va determinar com a necessari que aquestes subfases es poguessin 
executar ‘manualment’ (executar els stored procedures des del query analizer del SQL 
Server).  

Això va significar que s’haguessin de programar aquests procediments per a que, abans 
d’executar el veritable cos de la subfase, situessin el procés a nivell de base de dades en el 
punt on tocava (eliminar registres inserits en fases posteriors, modificar l’estat de les 
accions de forma que en comptes de constar com a ‘finalitzades’ constessin com a ‘no 
iniciades’,etc.). És a dir, aquests els procediments havien de fer una “inicialització” en cas 
de ser necessari. 

Ara que ja sabem això, podem començar a explicar quins procediments són els 
responsables d’executar cada subfase, com s’estructuren (majoritàriament tots segueixen 
un mateix patró) i, de forma resumida, quines accions realitzen (passarem molt per sobre 
ja que d’alguna forma estan descrites a la introducció). Val a dir que durant l’explicació es 
parlarà d’accions puntuals i s’ubicaran en un rang determinat. Per saber de quines accions 
s’està parlant i conèixer-les de forma concreta, es pot consultar l’annex 4 (detall de les 
accions del procés). 

5.1.1 Breu descripció dels stored procedures 

FASE 1 – RECEPCIÓ/EXTRACCIÓ DE DADES 

 Subfase 1: Enviament de les especificacions / Concretar data d’extracció 
Aquesta subfase és on es realitza el primer contacte amb el responsable de fer-nos 
arribar les dades ja sigui per enviar-li les especificacions o per pactar una data 
d’extracció. A nivell de base de dades, l’ únic que es fa és, inicialitzar si cal la BD 
(accions 1.1.1 a 1.1.7) i donar com a finalitzada l’acció 1.1.8 (situar el seu estat a 
‘OK’). Això, evidentment només es pot dur a terme quan ja s’ha contactat amb el 
client. El procediment que l’executa és el “IAP_ENVIA_ESPEC_EAP” 
 
Subfase 2: Recepció / Extracció de les dades 
Finalitza quan ja es té la informació requerida pel procés, és a dir, o bé quan ja ens 
han enviat les taules sol·licitades o bé quan ja s’ha realitzat l’extracció. El 
procediment que la dona per finalitzada és el 
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IAP_RECEPCION_EXTRACCION_OK_EAP i s’encarrega d’inicialitzar la BD per a 
aquesta fase (accions 1.2.1 a 1.2.7) i posar a ‘OK’ l’estat de l’acció 1.2.8. 

FASE 2 – PRE CÀRREGA 
 
 Subfase 1: Càrrega de dades a la BDPRIM/Adjuntar BD com a BDTEMPEXT 

Una vegada tenim les dades s’han de traspassar al nostre SGBD. Per fer-ho, o bé 
carreguem l’estructura rebuda a la base de dades inicial del client 
(BDPRIM_IDCLIENT) o, en cas d’haver-les extret jo mateix i haver-me endut el fitxer 
.MDF, adjuntar-lo al servidor de BD com a BDTEMPEXT (Base de dades temporal 
d’extracció). De moment encara no s’ha automatitzat aquest pas (consta com a 
millora per un futur) per lo que a nivell de base de dades el que es fa és, com 
sempre, inicialitzar la subfase si cal (accions 2.1.1 a 2.1.7) i actualitzar l’estat de 
l’acció 2.1.8. El procediment que l’executa és el IAP_CARGA_BDPRIM_OK_EAP. 
 
Subfase 2: Comprovació de l’estructura de dades 
Comprova si l’estructura de les taules rebudes és la mateixa que la de l’any 
anterior, a part d’inicialitzar prèviament la subfase. En cas de que no sigui així, 
situarà l’estat de l’acció 2.1.8 a ‘KO’, ja que al no ser la mateixa estructura no es 
pot automatitzar la inserció a les taules de la IABDAP perquè els scripts d’inserció 
fallarien. Si l’estructura és correcta, l’acció 2.1.8 passa a ser ‘OK’. El procediment és 
el IAP_COMPROB_ESTRUC_OK_EAP. 
 

FASE 3 –CÀRREGA 
 
 Subfase 1: Traspàs de BDPRIM a ‘PENDIENTES’ 

L’objectiu és traspassar la informació a la BD principal d’Atenció Primària (IABDAP). 
Per fer-ho, hem de “volcar” les dades a les 8 taules estàndard que anomen 
‘PENDIENTES’ (pacients,diagnòstics, visites, derivacions, radiologies, laboratori, 
farmàcia i metges). Incloent la inicialització, executa les accions 3.1.1 a 3.1.16. El 
procediment és el IAP_CARGA_PENDIENTES_EAP. 
 
Subfase 2: Execució del LOAD PART 1 
El nom és “herència” d’un antic procediment. Aquí comença el tractament pur de 
les dades. Es detecten errors (sexe incorrecte, edat incorrecte, diagnòstics 
inexistents, etc.), es posa data de fi a diagnòstics aguts d’altres períodes que no 
estaven tancats, es calculen alertes, etc. Les accions que realitza són les 3.2.1 a 
3.2.35. El procedure és el IAP_LOAD_CMDAP_EAP_PART1. 
 

FASE 4 – HOMOLOGACIÓ 
 
 Subfase 1: Preparació de la homologació 

Identifica les dades que s’han d’homologar (que la homologació no s’ha fet en 
altres anys), les introdueix a una taula i envia un correu al consultor associat al 
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projecte dient-li que ja pot homologar. Accions 4.1.1 a 4.1.16 i procediment 
IAP_PREP_HOMOL_EAP. 
 
Subfase 2: Definició de les noves homologacions 
Els consultors, mitjançant l’aplicació, realitzen la homologació de tipus. Una vegada 
feta, s’executa el procediment IAP_CONFIRMA_HOMOL_EAP el qual executa les 
accions 4.2.1 a 4.2.5 i informa mitjançant un correu a l’administrador que el procés 
pot continuar. 
 
Subfase 3: Executar homologació 
Es tradueixen els tipus rebuts segons els consultors han decidit. Les accions que 
executa el procediment IAP_HOMOL_EAP van de la 4.3.1 a la 4.3.13. 

 
FASE 5 – LOAD PART 2 
 

Subfase 1: Execució del LOAD PART 2 
Traspassa les dades vàlides (sense errors i amb homologacions que entren a 
l’estudi) a les taules definitives. El procediment és IAP_LOAD_CMDAP_EAP_PART2 i 
executa de les accions 5.1.1 a 5.1.29. 
 

FASE 6 – AGRUPACIÓ 
 
 Subfase 1: Generació dels fitxers d’entrada  

Per classificar els pacients segons la seva gravetat de patologies, s’executa un 
software que rep com a paràmetres un fitxer de pacients i un altre de diagnòstics. 
El procediment IAP_AGRUP_GENERA_FICHEROS_IN_EAP s’encarrega de generar-
los amb el format  requerit i ubicar-los a la ruta que necessita l’agrupador. Les 
accions que realitza van de la 6.1.1 a la 6.1.4. 
 
Subfase 2: Execució del software 
Aquesta fase executa remotament el software per classificar els pacients. El 
procediment que s’encarrega és el IAP_AGRUP_EXEC_SOFT_EAP i les accions que 
realitza van de la 6.2.1 a la 6.2.3. 
 
Subfase 3: Traspàs de les sortides del software a la IABDAP 
El software retorna dos fitxers (ACGS i EDCS). El procediment 
IAP_AGRUP_VUELCA_FICHEROS_OUT_EAP traspassa la seva informació a la 
IABDAP. Les accions: 6.3.1 a 6.3.4. 
 
Subfase 4: Últims càlculs i generació dels informes de qualitat 
Amb les dades obtingudes del software es realitzen els darrers càlculs i llistats per 
a poder realitzar els informes de qualitat. El Stored Procedure és el 
IAP_AGRUP_FIN_EAP i les accions 6.4.1 a 6.4.5. 
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FASE 7: VALIDACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 
 Subfase 1: Generació dels informes 

S’executa remotament un excel que genera un pdf amb el resum de les dades de 
cada centre. El stored Procedure és el IAP_GENERACION_INFORMES_OK_EAP i les 
accions executades van de la 7.1.1 a la 7.1.2. 
 
Subfase 2: Revisió 
El consultor en qüestió revisa els pdf i si no hi ha cap irregularitat, es pot executar 
el procediment IAP_REVISION_INFORMES_OK_EAP, el qual posa a ‘OK’ l’estat de 
l’acció 7.2.1 (que indica que la revisió ha estat satisfactòria) 

 
*Tots els stored procedures reben com a paràmetre i per aquest ordre els següents valors: 

- Idpetició :Identificador de la petició d’execució que l’ executa 
- IdEap: Identificador de l’equip d’Atenció Primària del que es vol completar la 
subfase 
- Periodo: Periode de les dades 
- IgnoraAlertas: Variable que diu si el procediment ha d’ignorar les possibles 
alertes que es trobin o, si per el contrari, ha de retornar un error si en troba 
alguna. 

 
Existeixen 3 fases més que es van descriure també a la introducció. Tot i això, la major part 
de la feina de procés ja s’ha realitzat i s’interpreta que el procés en sí dura fins aquí. Tot i 
això, la seva realització també s’ha automatitzat i es poden dur a terme mitjançant stored 
procedures i l’aplicació. 
 
Per acabar amb aquest apartat, mostrarem l’estructura que segueix cada Stored 
Procedure i direm que el codi dels mateixos es pot consultar al CD adjunt a la memòria (no 
els he volgut adjuntar tots com a annexos ja que el volum de la memòria s’incrementava 
de forma innecessària).  
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Stored_Procedure { 
 

// declaració de variables 
//inicialització de la subfase (IAP_INICIALIZA_SUBFASE_EAP) 

 /*cos: 
  Aquí s’executen les instruccions  necessàries per a dur a terme la subfase. 

Abans i després de cada acció s’executa un procediment anomenat 
IAP_ACT_ACCION, el qual situa l’estat de l’acció a ‘EJ’ (executant-se) i a ‘OK’ 
respectivament (si la instrucció falla l’estat és ‘KO’). És el que ens permet 
dur el control del que s’està executant en cada moment a la PPDAP. 
Evidentment es du a terme un control d’errors exhaustiu 

 */ 
 //retorn ‘OK’ o ‘KO’ i emmagatzematge de l’error (IAP_REGISTRA_ERROR) 
 
} 
 
Tot i que no vull omplir de codi el document, he considerat interessant introduir a l’annex 
6 el cos del IAP_ACT_ACCION I IAP_AGRUP_GENERA_FICHEROS_IN_EAP. El primer perquè 
s’utilitza en tots els procediments i és interessant veure com s’actualitza l’estat de cada 
acció. El segon perquè serveix com a exemple d’un procediment que executa una subfase i 
no és gaire llarg, amb lo qual no allargarà el document en excés. 
 

5.2 Daemon 

Un altre dels aspectes que m’agradaria destacar en aquest capítol és com s’ha aconseguit 
implementar un procés que estigui sempre ‘viu’ consultant si hi ha peticions per executar i 
executant-les en cas d’haver-hi. A més, vam considerar adequat que mitjançant l’aplicació 
és pogués saber quin era l’estat (engegat o aturat) i que en qualsevol cas poguéssim 
posar-lo en marxa o aturar-lo.  
 
En primer lloc, havíem de crear un arxiu que al executar-se no parés mai de consultar la 
taula de peticions i d’executar les que hi haguessin pendents. Això ho vam aconseguir 
creant un fitxer “DimoniPPDAP.php” el cos principal del qual era el següent (resumit): 
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Class DimoniPPDAP{ 
 ..... 
 Public function start(){ 

 While(true){ 
  $peticion = Iasist_DB_Dimoni_Manager::GetPetiEnCola(); 
  If($peticion > 0){ 

$result= Iasist_DB_Dimoni_Manager::ExecPeti($peticion); 
   If($result != ‘ok’){ 
    $this->log(“Info”, “Error en la petició ”.$peticio); 

} 
}   
Sleep(5); 

} 
} 
..... 

 
} 
 
Bàsicament, el que fa és el que s’ha comentat. Si hi ha peticions, les executa. Si no, 
s’espera 5 segons i torna a preguntar. L’execució de la petició no s’executa exactament 
així, sinó que s’obtenen els EAP i les subfases a executar per a aquests centres i es van 
executant 1 a 1. Tot i això, el codi complet del daemon està al CD adjunt al document i es 
pot consultar quan es desitgi. 
Ara falta veure com consultem el seu estat, com el posem en marxa i com l’aturem. Per 
fer-ho necessitem executar tres petits scripts respectivament:  alive.sh, restart.sh i 
stop.sh. El codi dels següents sí que l’afegirem perquè és força curtet: 
 
alive.sh 
 
#! /bin/sh 
pid=`ps -ef | grep DimoniPPDAP.php | grep -v grep | cut -c10-14` 
if test $pid  
then 
 echo "yes" 
else 
 echo "no" 
fi 
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restart.sh 
 
#! /bin/sh 
php="/software/bin/php/bin/php" 
pid=`ps -ef | grep /www/users/ivan/ppdap/daemon/bin/DimoniPPDAP.php | 
grep -v grep | cut -c10-14` 
if test $pid  
then 
 kill -9 $pid 
 sleep 1 
fi 
nohup sudo $php /www/users/ivan/ppdap/daemon/bin/DimoniPPDAP.php & 
pid=`ps -ef | grep DimoniPPDAP.php | grep -v grep | cut -c10-14` 
if test $pid  
then 
 echo "ok" 
else 
 echo "ko" 
fi 
 

Stop.sh 
 
#! /bin/sh 
pid=`ps -ef | grep DimoniPPDAP.php | grep -v grep | cut -c10-14` 
if test $pid  
then 
 sudo kill -9 $pid 
fi 
pid=`ps -ef | grep DimoniPPDAP.php | grep -v grep | cut -c10-14` 
if test $pid  
then 
 echo "ko" 
else 
 echo "ok" 
fi 

 
Ara tan sols tenim que aconseguir la forma per executar aquests codis des de l’aplicació. 
Per fer-ho vaig haver de documentar-me força ja que no sabia com ho havia de fer 
mitjançant php per executar aquest tipus de fitxers. Després de varies hores empleades, 
vaig trobar algun exemple per Internet que em va servir per a poder crear-me la funció 
‘exec’, la qual escric i comento seguidament. 
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Class IASIST_DB_DimoniManager{ 
 
 ... 
 
 public static function exec($cmd, &$stdout, &$stderr) { 
  $outfile = tempnam ( sys_get_temp_dir (), "cmd" ); 
  $errfile = tempnam ( sys_get_temp_dir (), "cmd" ); 

$descriptorspec = array (0 => array ("pipe", "r" ), 1 => 
array ("file", $outfile, "w" ), 2 => array ("file", $errfile, 
"w" ) ); 

  $proc = proc_open ( $cmd, $descriptorspec, $pipes ); 
  if (! is_resource ( $proc )) 
   return 255; 
  fclose ( $pipes [0] ); 
  $exit = proc_close ( $proc ); 
  $stdout = file_get_contents ( $outfile ); 
  $stderr = file_get_contents ( $errfile ); 
  unlink ( $outfile ); 
  unlink ( $errfile ); 
  return $exit; 
 } 
 
 ... 
 
} 
 
Rep tres paràmetres, els quals  són una instrucció de línia de comandes, un canal de 
sortida estàndard i un altre per l’error. La clau està en la funció proc_open. Aquesta funció 
ens permet executar una comanda des de l’intèrpret passant-li com a paràmetres un array 
amb els apuntadors als canals d’entrada, sortida i error. D’aquesta forma podem executar 
la instrucción que desitjaríem introduir al shell i tenir un control enorme sobre l’execució 
del programa. D’aquesta forma, amb la següent línia de codi amb php podríem executar 
qualsevol dels fitxers .sh esmentats substituint la variable ‘$sh’ pel nom del fitxer i a més, 
obtindríem el resultat a la variable ‘$okko’ i el missatge d’error (si n’hia hagués) a la 
variable $error. 
 
exec("cd " . APPLICATION_PATH . "/../daemon/bin;./”.$sh.",$okko,$error); 
 

Per últim, haurem de crear un botó a l’aplicació que executi aquesta instrucció amb un 
fitxer o un altre segons si el dimoni estigui encès o apagat. A continuació, una imatge del 
botó que he creat. 
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5.3 Fitxer de configuració 

Una part molt important del sistema és el fitxer de configuració, el qual ens serveix per 
definir tots els paràmetres que necessita el Framework per a funcionar correctament. 
Aquest paràmetres és important que estiguin en aquest document ja que es requereixen 
en diversos fitxers i, el fet de centralitzar aquesta informació en un arxiu, ens evita haver 
d’introduir la parametrització constantment i ens facilita la tasca a l’hora de modificar la 
configuració en cas de ser necessari.  
 
Aquí trobem aspectes importants com rutes de les llibreries i controladors principals del 
framework (frontController), opcions per a poder debugar codi més fàcilment 
(visualització d’errors i querys) i sobretot, els paràmetres de configuració de la base de 
dades (nom d’usuari, contrasenya, driver emprat,etc.). Gràcies a això, si s’hagué de migrar 
la base de dades a un altre SGBD, modificant aquest fitxer, ja seria suficient per a 
configurar novament el sistema. A continuació es mostra aquest fitxer ocultant alguns dels 
paràmetres per termes de seguretat. 
 
[production] 
phpSettings.display_startup_errors = 0 
phpSettings.display_errors = 0 
includePaths.library = APPLICATION_PATH "/../library" 
bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php" 
bootstrap.class = "Bootstrap" 
appnamespace = "Application" 
resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH 
"/controllers" 
resources.frontController.moduleDirectory = APPLICATION_PATH "/modules" 
resources.frontController.params.displayExceptions = 0 
resources.modules[] = 
autoloadernamespaces.iasist = "IASIST_" 
 
[staging : production] 
 
[testing : production] 
phpSettings.display_startup_errors = 1 
phpSettings.display_errors = 1 
 
[development : production] 
 
; Mostrem els errors per pantalla 
phpSettings.display_startup_errors = 1 
phpSettings.display_errors = 1 
resources.frontController.params.displayExceptions = 1 
 
; Configuracio de les bases de dades 
;resources.multidb.iabdap.adapter = "pdo_mssql" 
;resources.multidb.iabdap.pdoType = "dblib" 
;resources.multidb.iabdap.host = "192.168.0.241" 
;resources.multidb.iabdap.port = "****" 
;resources.multidb.iabdap.username = "****" 
;resources.multidb.iabdap.password = "****" 
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;resources.multidb.iabdap.dbname = "IABDAP_Desarrollo" 
;resources.multidb.iabdap.charset = "utf8" 
;resources.multidb.iabdap.persistent = 0 
 
; Firebug: podrem veure les querys des del navegador 
;resources.multidb.iabdap.profiler.enabled = 1 
;resources.multidb.iabdap.profiler.class = "Zend_Db_Profiler_Firebug" 
 

5.4 Proves 

Per a la realització de les proves, ha estat molt important la utilització de bones eines de 
desenvolupament i sobretot un navegador  al que se li poden afegir tantes funcionalitats 
com Firefox.  
 
Les proves realitzades s’han dut a terme segons els diversos àmbits que podem trobar a 
una aplicació web orientada a objectes: 
 

- Proves de classe: Són proves de funcionament que es fan a cada classe després 
d’implementar un nou objecte. 

 
- Proves de funcionalitat: Cada vegada que s’afegeix una funcionalitat s’ha de 

provar tenint en compte tots els possibles paràmetres d’entrada i totes les sortides 
que s’esperen obtenir. Aquestes proves inclouen les proves de classe ja que en una 
sola funcionalitat poden haver vàries classes i mètodes. 

 
- Proves de consistència de dades: S’ha comprovat que un cop executades diverses 

funcionalitats que funcionen, les dades que s’han guardat a la base de dades 
continuen essent consistents i són les que s’esperen trobar. 

 
- Proves de regressió: Hem hagut de detectar els errors ocasionats cada vegada que 

s’hi afegien nous components. Cada vegada que s’incloïa un element nou ens 
asseguràvem que es podia tornar a l’estat anterior per si aquest component 
provocava algun problema inesperat. 

 
- Proves dels errors: Aquestes proves estan encarades a garantir que en cas que es 

produeixi un error en l’execució d’una funcionalitat, les dades no quedin 
incoherents. Hem de garantir que només es guarden a la base de dades aquella 
informació que s’ha de guardar. Per a això s’han fet proves provocant errors per 
assegurar aquest aspecte. 

 
- Proves de visualització: Ens hem assegurat que la visualització de les pàgines és 

correcte siguin quines siguin les dades i l’aspecte a mostrar. També i, un aspecte 
molt important, és que el sistema funcionés independentment del navegador 
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emprat o, si més no, que no tingués problemes amb els que més s’utilitzen 
(Internet Explorer, FireFox,etc.). 
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6. PLANIFICACIÓ I ESTUDI ECONÒMIC 
 
En aquest apartat s’explicarà quina ha estat la planificació seguida per a realitzar el 
projecte i quin és el cost econòmic que ha tingut tot el seu desenvolupament. Per fer-ho 
serà necessari comptabilitzar el nombre d’hores que s’han necessitat i assignar-li un preu 
a cada hora del meu treball. A més s’hauria de tenir en compte els costos de hardware i 
software que s’han emprat en el desenvolupament tot i que l’empresa no hagi tingut que 
fer una despesa perquè ja els tenia. 
 

6.1 Planificació 

Sense cap mena de dubte, aquest ha estat l’aspecte en el que m’he vist més mancances a 
l’hora de realitzar el projecte. De fet, em resulta molt difícil parlar de la planificació 
seguida ja que, per una banda i per exigències de l’empresa ha estat gairebé impossible 
seguir les pautes marcades inicialment, i per l’altra, francament, no he sabut autoimposar-
me un ordre per al desenvolupament. En aquest sentit han intervingut molts factors que 
no he pogut evitar 
 
En primer lloc, ja és difícil determinar una data d’inici real del projecte. Quan l’empresa va 
començar a llençar al mercat el producte d’Atenció Primària, ja es va començar a fer el 
disseny de la base de dades i els primers stored procedures per a processar la informació 
sol·licitada, la qual, no era la mateixa que es requereix actualment. A mida que avançava 
el temps, el volum de clients i sobretot de la informació a tractar s’incrementava, la qual 
cosa va donar lloc a que comencés a pensar en optimitzar el procés i en dissenyar alguna 
eina que ens permetés controlar-lo i automatitzar-lo. Segurament es podria considerar 
que va ser llavors, ara fa aproximadament 3 anys quan va començar.  
 
Tot i això, per tal de determinar de forma concreta una data d’inici a partir de la qual es 
pugui explicar l’evolució, considerarem que el projecte va començar quan vaig inscriure’l, 
al gener de 2009. Per a llavors, la planificació contemplava un cicle de vida del projecte de 
640 hores distribuïdes com es veu en el següent diagrama: 
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Evidentment, no es va aconseguir dur a terme el calendari i a més, l’estimació d’hores per 
a cada tasca va ser força optimista.  
 
El motiu pel quals no es va aconseguir dur a terme el calendari és que principalment es va 
prioritzar la producció i, degut a que l’única persona a l’empresa que coneixia amb detall 
el procés de dades dels nostres clients era jo, havia de dedicar gairebé tota la jornada a 
processar les dades ‘manualment’. Això ha estat un problema important ja que, al 
treballar d’aquesta manera s’estava essent molt ineficient i no li podia dedicar temps al 
desenvolupament de l’ eina que milloraria enormement aquest aspecte.  
 
D’altra banda, vaig subestimar, a gairebé totes les etapes del projecte, les hores de treball 
que li hauria de dedicar i la gran possibilitat que existia de que les dates d’inici i fi de cada 
tasca fossin inestables degut a la meva participació en altres projectes de l’empresa. No 
vaig tenir en compte possibles canvis en els requeriments, les incidències que podien 
sorgir, el període d’aprenentatge de les tecnologies a utilitzar i sobretot, insisteixo, en la 
necessitat de l’empresa de no deixar de produir malgrat fos necessari desenvolupar. Tot 
això, va donar lloc a que la dedicació real al projecte fos de 944 hores i es finalitzés ben 
passat mitjans de juny de 2010. Seguidament, es mostra el diagrama de Gantt definitiu on 
es pot veure la dedicació en hores a cada etapa i el nombre de dies que ha durat 
cadascuna. A més, es pot apreciar visualment la desviació existent entre lo previst en un 
principi i el que després ha estat en la realitat. 
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6.2 Anàlisi econòmic 

Per a dur a terme l’anàlisi econòmic, ho farem des del punt de vista de l’empresa, és a dir, 
calcularem el cost total que ha tingut per a Iasist el desenvolupament del projecte. Per 
aconseguir-ho ens centrarem primordialment en el cost de les hores de treball del 
desenvolupador. 
 
El que farem serà veure el cost en funció de les hores treballades i el distribuirem segons 
les etapes de vida del projecte. Per calcular el cost per hora treballada, hem tingut en 
compte el salari brut mig d’un analista programador incloent-hi les taxes i impostos que 
ha d’abonar l’empresa (bàsicament la seguretat social). Així doncs, el preu mig de la hora 
és aproximadament 23€. Per tant, el cost del desenvolupament queda distribuït de la 
següent manera: 
 

 
Fase del projecte Hores totals Cost 
Definició 32 736 € 
Planificació 40 920 € 
Especificació 64 1.472 € 
Disseny 72 1.656 € 
Implementació  536 12.328 € 
Proves i posada en 
marxa 32 736 € 
Tancament 168 3.864 € 
Total 944 21.712 € 
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7. CONCLUSIONS 
 

7.1 Objectius assolits 

Al primer capítol d’aquesta memòria ens havíem marcat una sèrie d’objectius que volíem 
assolir amb la realització d’aquest projecte. Després de moltes hores de dedicació i 
moltíssim esforç, es pot dir que s’han assolit tots els objectius que ens havíem plantejat. 
 
L’objectiu principal del sistema era crear tota la base de dades i procediments interns que 
permetessin executar de la forma més automàtica possible els processos de dades 
d’Atenció Primària. Per aconseguir això, prèviament s’havia d’assolir un altre dels 
objectius plantejats, el qual era definir i estructurar de forma coherent aquest 
procés,fraccionant-lo de la millor forma possible. Ambdós objectius s’han aconseguit.  
 
Es va dividir el procés en fases, subfases i accions de forma que la seva execució fos més 
senzilla, es facilités el seu control i seguiment i, com a conseqüència, es reduïssin els 
errors que poguessin sorgir. Mitjançant SQL Server s’ha implementat una base de dades 
en la meva opinió molt robusta que permet l’emmagatzemament de la informació 
requerida. 
 
S’ha creat una interfície gràfica que permet accedir, tractar i modificar les dades  
emmagatzemades. Aquesta interfície ofereix als diferents usuaris la possibilitat de 
demanar al sistema que executin les parts del procés desitjades a qualsevol dels tres nivell 
d’anàlisi (Client, EG i EAP) 
 
S’ha implementat un daemon que està constantment comprovant si existeixen peticions 
d’execució de procés i s’encarrega d’executar-les de forma automàtica.  
 
S’ha dissenyat un sistema que permet executar tasques de manteniment a qualsevol de 
les base de dades d’Atenció Primària. Mitjançant la interfície gràfica creada es poden 
posar en marxa aquestes tasques i monitoritzar els passos realitzats.  
 
S’ha creat tota l’aplicació tenint en compte la immediata arribada del nou producte 
d’Atenció primària per a que s’adapti molt fàcilment al seu funcionament. 
 
S’han realitzat tot tipus de proves de funcionament que garanteixen el correcte 
funcionament de totes les parts del sistema.  
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Per últim i com a part més important, els objectius personals que venien units al projecte. 
La valoració final que faig en aquest aspecte és molt positiva. Per una banda, he ampliat 
notablement els meus coneixements de base de dades i he aprofundit en una tecnologia 
que m’ofereix grans possibilitats en un futur, com és el disseny d’aplicacions web amb php 
utilitzant Zend Framework. Per altra banda he entès la importància d’aplicar una bona 
metodologia de desenvolupament en un projecte de software. El fet de no haver-ne seguit 
cap al principi i veure les dificultats que poden sorgir com a conseqüència, ha estat una 
bona forma de prendre’n consciència. 
 

7.2 Millores i línies de futur 

Com he comentat en vàries ocasions, un dels objectius era fer un disseny del processos i 
sistema compatible amb la futura filosofia dels projectes d’Atenció Primària de Iasist. Es té 
la intenció de llençar al mercat un producte web que, un futur no molt llunyà, s’espera 
que permeti l’enviament i actualització de la informació dels clients de forma mensual i 
automàtica. Per tant, el pas més ambiciós de futur ha d’anar en la línia d’automatitzar 
encara més el procés de forma que el client pugui enviar les dades mitjançant l’aplicació i 
el propi sistema, sense necessitat d’intervenció de l’usuari, les descarregui les introdueixi 
en el nostre sistema i en faci el tractament fins a obtenir el producte final.  
 
Tret d’això, hi ha més millores que, sense arribar al nivell d’ambició de la idea anterior, 
poden significar avanços importants en el sistema implementat. Totes elles es llisten a 
continuació: 
 
 

- Permetre l’enviament de les especificacions de les dades a la persona de contacte 
del client. En general, permetre intercanvi de correus a través de l’aplicació 

 
- Crear un mòdul a l’aplicació que permeti consultar estadístiques del tipus “accions 

que més triguen”, “temps mig d’execució”, “temps esperat d’execució”, “errors 
més freqüents”, etc. 

 
- Dissenyar un sistema ‘intel·ligent’ que, donat una alerta, expliqui al usuari que la 

consulti les possibles causes que han provocat aquest valor. 
 

- Optimitzar el procediment que identifica les dades errònies de cada centre. 
Actualment, aquest procediment, quan identifica errors en algun valor d’alguna 
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taula, fa UPDATES directament a aquesta taula que, en ocasions té molts milions 
de registres i triga molt en finalitzar la instrucció. 

 
- Permetre l’execució des de la consola de totes les accions del procés de forma 

individual. 
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8. ANNEXOS 
 
 

8.1 Manual d’usuari reduït 

 
Pel que fa al manual d’usuari, hem decidit incorporar tan sols una petita part ja que 
l’extensió total superava les 50 pàgines i, com hem fet amb altres casos, no era necessari 
ampliar aquesta memòria si es pot inclore en el CD adjunt. A més, creiem que la lògica 
d’utilització de la interfície és molt similar en tots els casos. Per aquest motiu, a 
continuació explicarem una part del manual d’usuari, potser la que més important ja que 
ens permet executar part del procés de dades mitjançant l’aplicació. 
 

8.1.1. Crear una petició per executar una subfase d’un client 

El primer pas, és accedir com a usuari registrat a l’aplicació. Per això, haurem d’introduir 
l’usuari i la contrasenya en el següent formulari: 
 

 
 
Aleshores, accedirem a la pantalla inicial. En aquest moment haurem de dirigir-nos a la 
opció del menú “Detall del Procés”. 
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Quan hem clicat a la opció del menú indicada, ens apareixerà a la part central superior, 
dos combos i un altre menú horitzontal. Si volem executar una fase o subfase d’un 
projecte, haurem primer de seleccionar-lo. Per fer-ho, primer seleccionarem el període 
amb el combo de  l’esquerra i després el client amb el de la dreta. 
 

 
 
Una vegada fet això, apareixeran les 7 fases de procés (les tres darreres recordem que no 
es consideren exactament de procés) i es podran observar dades com el percentatge que 
es porta executada de cada una. A part, tenim dos botons a la dreta, un per crear una 
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petició que executi la fase en qüestió i l’altre per poder visualitzar el pla de treball de la 
fase. Tot i això, en aquest cas el que volem és executar una subfase del procés de tot el 
client. Per fer-ho, haurem de dirigir-nos a la fase que conté la subfase que volem executar 
i haurem de prémer al signe “+” que ens apareix a la part esquerra.  
 

 
 
Al fer-ho se’ns desplegaran les subfases que conté la fase seleccionada i haurem de 
prémer el botó de “crea petició” de la que volem executar. 
 

 
 
Fet això apareixerà la següent pantalla: 
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Com veiem, a la part superior hi ha uns camps que estan omplerts per defecte i que no es 
poden modificar. És la informació de la petició que es vol crear (Client, nivell, idfase, 
idsubfase,etc.). A sota tenim dos combos. El de l’esquerra serveix per dir-li al procés que 
realitzi l’execució de la subfase de forma incremental (només executi aquesta subfase per 
als centers que NO la tenen finalitzada OK) o no (executi aquesta subfase de tots el 
centres del client). El de la dreta ens servirà per dir-li si s’han d’ignorar les alertes existents 
o, si troba alguna sense ignorar, aturi la petició.  
 
Quan seleccionem el valor desitjat d’aquests dos combos i introduïm la descripció de la 
petició, ja podem clicar ‘Aceptar’ i el dimoni s’encarregarà d’executar-la. En aquest 
exemple, hem vist però que l’estat del dimoni era ‘apagat’ (semàfor vermell). Aleshores, 
haurem d’enegegar-lo tal i com s’ha explicat  anteriorment en aquest mateix manual. A 
continuació, veiem el missatge de retorn del sistema al crear la petició. 
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8.2 Exemple d’informe de validació 

EG 26/05/2010
EAP 133
Periodo 2008
Informatización 2002

Usuarios 2008 2007
Usuarios con act. recibidos 12,864 10,594

errores 0 0

Usuarios evaluados 12,864 10573 usuaris con actividad e información correcta
Usuaris evaluados sin TIS 0 0 usuarios para los que no se podrá evaluar la farmacia

Población de referencia
Usuarios vàlids asignats 13,171 13,154 Población de referencia
Usuarios evaluados 12,864 10,573 Usuaris amb activitat
Usuarios PR evaluados 10,403 79.0% 9,958 75.7% Cobertura
Usuaris externos evaluados 2,461 19.1% 615 5.8% % Pacientes externos

Diagnósticos Usuarios % N.Diag.Med Usuarios % N.Diag.med
Usuarios PR evaluados

Sin DX válidos 2,986 28.7% 492 4.9%
Con DX válidos 9,878 95.0% 5.27 9,466 95.1% 5.55

Usuaris externos evaluados Para usuarios con algún DX válido
Sin DX válidos 2,329 94.6% 189 30.7%
Con DX válidos 132       5.4% 0.17 426 69.3% 2.26

Farmacia Usuarios % Euros % Coste Medio
Información recibida 10,507 2,257,049 € 215 €
Información evaluada 9,700 92.3% 2,180,107 € 96.6% 225 €
Usuarios sin coste de farmacia 3,164
Información recibida 10,117 2,186,757 216
Información evaluada 7,773 76.8% 2,057,259 94.1% 265
Usuarios sin coste de farmacia 2,800

Visitas
Visitas totales 107,185 106,023
Visitas excluídas 1,293 1.2% 3,708 3.5%
        Vis. de pacs con errores 0 0.0% 0 0.0%
        Vis. de pacs no ident. 1,069 1.0% 0 0.0%
        Visitas fuera de periodo 0
        Tipo de visita o servicio nulo 0
        Tip. visita o servicio descarta 224 0.2% 1,220 1.2%
Visitas evaluadas 105,892 98.8% 102,315 96.5%
Promedio visitas per usuario eval.

Derivaciones y Rx Usr sin Ders % Usr sin ders Prom. Ders Usr sin Rx % Usr sin Rx Prom. Rx
2008 11,035 85.8% 0.193252488 11942 92.83% 0.09079602
2007 9,478 89.6%

Información per ACG PM PR con Act PM PR Sin Act PM Pacs Ext
2008 1.2990 0.276916908 0.1673
2007 1.2698 0.3431

5 ACGs más frecuentes de los usuarios de la PR con actividad Usuarios % Usuarios Peso
4100: Combinación otros 2-3 ADG, edad >34 1,244 12.0% 0.852
4910: Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad >34, 0-1 ADGs Mayores 616 5.9% 2.403
4420: Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad >44, 1 ADG Mayor 478 4.6% 1.796
0300: Aguda leve, edad >=6 443 4.3% 0.18
0500: Recurrente, sin alergias 362 3.5% 0.235

5 ACGs más frecuentes de los usuarios de la PR sin actividad
5200: Ninguna visita (2 ficheros de entrada) 1,410 50.9% 0
0500: Recurrente, sin alergias 187 6.8% 0.235
4100: Combinación otros 2-3 ADG, edad >34 160 5.8% 0.852
0400: Aguda grave 143 5.2% 0.326
1600: Preventiva/administrativa 95 3.4% 0.129

Información General

Informes de gestión en Atención Primaria 
ajustando por la carga de morbilidad (ACG®)     

2008 2007

2008 2007

2008

2007

2008

8.2

2007

9.7

2008

 



  | 8. ANNEXOS Pág. 190 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  | 8. ANNEXOS Pág. 191 
 

 



  | 8. ANNEXOS Pág. 192 
 

 



  | 8. ANNEXOS Pág. 193 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  | 8. ANNEXOS Pág. 194 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  | 8. ANNEXOS Pág. 195 
 

8.3 Detall de les accions del procés 

 

IDFASE IDSUBFASE IDACCION DESCRIPCION 

1 1 1 

INICIALIZACIÓN DE IAT_INFO_CAL_DAT E IAT_ERRORES_DATOS (SI ES 

NECESARIO) 

1 1 2 INICIALIZACIÓN DE IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS 

1 1 3 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

1 1 4 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

1 1 5 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

1 1 6 

ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'PENDIENTES' (SI ES 

NECESARIO) 

1 1 7 ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'FINALES' (SI ES NECESARIO) 

1 1 8 ENVÍO MAIL / LLAMADA TELEFÓNICA (REALIZADA) 

1 2 1 

INICIALIZACIÓN DE IAT_INFO_CAL_DAT E IAT_ERRORES_DATOS (SI ES 

NECESARIO) 

1 2 2 INICIALIZACIÓN DE IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS 

1 2 3 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

1 2 4 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 
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1 2 5 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

1 2 6 

ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'PENDIENTES' (SI ES 

NECESARIO) 

1 2 7 ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'FINALES' (SI ES NECESARIO) 

1 2 8 

DATOS RECIBIDOS/EXTRAÍDOS. DESCARGA / TRASPASO DE DATOS AL 

SERVIDOR (COMPLETADA) 

2 1 1 

INICIALIZACIÓN DE IAT_INFO_CAL_DAT E IAT_ERRORES_DATOS (SI ES 

NECESARIO) 

2 1 2 INICIALIZACIÓN DE IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS 

2 1 3 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

2 1 4 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

2 1 5 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

2 1 6 

ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'PENDIENTES' (SI ES 

NECESARIO) 

2 1 7 ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'FINALES' (SI ES NECESARIO) 

2 1 8 IMPORTACIÓN DE TABLAS / ADJUNCIÓN DE BD (REALIZADA) 

2 2 1 

INICIALIZACIÓN DE IAT_INFO_CAL_DAT E IAT_ERRORES_DATOS (SI ES 

NECESARIO) 

2 2 2 INICIALIZACIÓN DE IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS 
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2 2 3 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

2 2 4 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

2 2 5 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

2 2 6 

ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'PENDIENTES' (SI ES 

NECESARIO) 

2 2 7 ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'FINALES' (SI ES NECESARIO) 

2 2 8 REVISIÓN DE TABLAS Y CAMPOS 

3 1 1 

INICIALIZACIÓN DE IAT_INFO_CAL_DAT E IAT_ERRORES_DATOS (SI ES 

NECESARIO) 

3 1 2 INICIALIZACIÓN DE IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS 

3 1 3 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

3 1 4 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

3 1 5 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

3 1 6 

ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'PENDIENTES' (SI ES 

NECESARIO) 

3 1 7 ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'FINALES' (SI ES NECESARIO) 

3 1 8 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_USUARIOS 

3 1 9 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_VISITAS 
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3 1 10 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_DIAGNOSTICO 

3 1 11 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_DERIVACION 

3 1 12 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_RADIOLOGIA 

3 1 13 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_LABORATORIO 

3 1 14 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_FARMACIA 

3 1 15 INTRODUCCIÓN DE REGISTROS EN IAT_PENDIENTES_MEDICOS 

3 1 16 

ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS TABLAS PENDIENTES EN 

IAT_TABLAS_CONDATOS_EAP (* 9 SUBACCIONES) 

3 2 1 

INICIALIZACIÓN DE IAT_INFO_CAL_DAT E IAT_ERRORES_DATOS (SI ES 

NECESARIO) 

3 2 2 INICIALIZACIÓN DE IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS 

3 2 3 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

3 2 4 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

3 2 5 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

3 2 6 ELIMINACIÓN DE REGISTROS DE TABLAS 'FINALES' (SI ES NECESARIO) 

3 2 7 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR (PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_VISITAS 

3 2 8 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR(PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_DIAGNOSTICO 
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3 2 9 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR(PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_USUARIOS 

3 2 10 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR(PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_DERIVACION 

3 2 11 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR(PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_RADIOLOGIA 

3 2 12 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR(PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_LABORATORIO 

3 2 13 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR(PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_MEDICOS 

3 2 14 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO IDERROR(PONERLO A NULL) EN LAS 

TABLAS PENDIENTES: IAT_PENDIENTES_FARMACIA 

3 2 15 

CIERRE Y MAPEO DE DIAGNÓSTICOS: INICIALIZACIÓN DE IDVERDEST, 

IDDIAGDEST (NULL) Y MAPPING (0) 

3 2 16 

CIERRE Y MAPEO DE DIAGNÓSTICOS:INICIALIZACIÓN DE 

FECHA_F(NULL) Y CERRADO_IASIST(0) EN ALGUNOS CASOS 

3 2 17 CIERRE Y MAPEO DE DIAGNÓSTICOS: MAPEO 

3 2 18 CIERRE Y MAPEO DE DIAGNÓSTICOS:CIERRE 

3 2 19 

CÁLCULO DE ERRORES (*TANTAS SUBACCIONES COMO ERRORES 

HAYA DEFINIDOS EN IAT_DEF_ERRORES) 

3 2 20 

OBTENCIÓN DE VARIABLES (CÁLCULOS) DE LA TABLA 

IAT_ERRORES_DATOS 
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3 2 21 

OBTENCIÓN DE PRIMERAS VARIABLES (CÁLCULOS) DE LAS TABLAS 

PENDIENTES DER, RAD, LAB Y FAR 

3 2 22 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO NMI EN IAT_PENDIENTES_USUARIOS 

(ASIGNACIÓN DE VALOR) 

3 2 23 INSERCIÓN DE REGISTROS EN IAT_USUARIOS 

3 2 24 INSERCIÓN DE REGISTROS EN IAT_VISITAS_PAC 

3 2 25 INSERCIÓN DE REGISTROS EN IAT_DERIVACIONES_PAC 

3 2 26 INSERCIÓN DE REGISTROS EN IAT_RADIOLOGIAS_PAC 

3 2 27 INSERCIÓN DE REGISTROS EN IAT_LABORATORIO_PAC 

3 2 28 

INSERCIÓN DE PRIMEROS REGISTROS EN IAT_FARMACIA_PAC 

(LINKANDO POR CIP) 

3 2 29 

INSERCIÓN DE SEGUNDOS REGISTROS EN IAT_FARMACIA_PAC 

(LINKANDO POR TIS) 

3 2 30 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO ACT DE IAT_USUARIOS SEGÚN LA 

FARMACIA VÁLIDA 

3 2 31 

INSERCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS VÁLIDOS EN 

IAT_DIAGNOSTICOS_PAC 

3 2 32 INSERCIÓN DE REGISTROS EN IAT_MEDICOS 

3 2 33 PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA IAT_INFO_CAL_DAT 

3 2 34 

CÁLCULO DE ALERTAS EXISTENTES TRAS EL PROCEDIMIENTO 

LOAD_PART1 
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3 2 35 

ACTUALIZACIÓN DE LAS "TABLAS CON DATOS" DEL CENTRO (*VARIAS 

SUBACCIONES) 

4 1 1 INICIALIZACIÓN DE IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS 

4 1 2 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

4 1 3 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

4 1 4 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

4 1 5 

INICIALIZACIÓN TABLAS 'FINALES' (IAT_ACTIVIDAD_PAC, ACGS Y 

EDCS) (SI ES NECESARIO) 

4 1 6 ELIMINACIÓN DE POSIBLES TABLAS TEMPORALES EXISTENTES 

4 1 7 CREACIÓN DE TABLAS TEMPORALES: TMP_DEF_TIPO_MEDICO 

4 1 8 

CREACIÓN DE TABLAS TEMPORALES: 

TMP_DEF_TIPO_PACIENTE_CENTRO 

4 1 9 CREACIÓN DE TABLAS TEMPORALES: TMP_DEF_TIPO_VISITA_CENTRO

4 1 10 CREACIÓN DE TABLAS TEMPORALES: TMP_DEF_SERVICIO_CENTRO 

4 1 11 CREACIÓN DE TABLAS TEMPORALES: TMP_DEF_SER_DER_CENTRO 

4 1 12 

CREACIÓN DE TABLAS TEMPORALES: 

TMP_DEF_TIPO_PRU_RAD_CENTRO 

4 1 13 

ELIMINACIÓN DE TIPOS HOMOLOGADOS "ANTIGUOS" (*VARIAS 

SUBACCIONES) 
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4 1 14 

INSERCIÓN DE HOMOLOGACIONES "APROVECHABLES" DEL PERIODO 

ANTERIOR (*VARIAS SUBACCIONES) 

4 1 15 

INSERCIÓN DE HOMOLOGACIONES NUEVAS EN 

IAT_DEF_HOMOLOGACIONES_NUEVAS (*VARIAS SUBACCIONES) 

4 1 16 ELIMINACIÓN DE LAS TABLAS TEMPORALES CREADAS (*) 

4 2 1 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

4 2 2 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

4 2 3 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

4 2 4 

INICIALIZACIÓN TABLAS 'FINALES' (IAT_ACTIVIDAD_PAC, ACGS Y 

EDCS) (SI ES NECESARIO) 

4 2 5 CONFIRMACIÓN DE TIPOS DE HOMOLOGACIÓN 

4 3 1 INICIALIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES (SI NO LO ESTÁN YA) 

4 3 2 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

4 3 3 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

4 3 4 

INICIALIZACIÓN TABLAS 'FINALES' (IAT_ACTIVIDAD_PAC, ACGS Y 

EDCS) (SI ES NECESARIO) 

4 3 5 

VOLCADO DE LAS HOMOLOGACIONES REALIZADAS A LAS TABLAS DE 

HOMOLOGACIÓN DEFINITIVAS 
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4 3 6 

TRASPASO DE LAS HOMOLOGACIONES A LAS TABLAS FINALES: 

IAT_VISITAS_PAC (TVI) 

4 3 7 

TRASPASO DE LAS HOMOLOGACIONES A LAS TABLAS FINALES: 

IAT_VISITAS_PAC (SER) 

4 3 8 

CÁLCULO DE CONTAJES  NECESARIOS PARA IAT_INFO_CAL_DAT 

(VISITAS_DESCARTADAS X SER Y TVI)(*) 

4 3 9 

TRASPASO DE LAS HOMOLOGACIONES A LAS TABLAS FINALES: 

IAT_DERIVACIONES_PAC 

4 3 10 

TRASPASO DE LAS HOMOLOGACIONES A LAS TABLAS FINALES: 

IAT_RADIOLOGIAS_PAC 

4 3 11 

TRASPASO DE LAS HOMOLOGACIONES A LAS TABLAS FINALES: 

IAT_USUARIOS (TIP_PAC) 

4 3 12 

TRASPASO DE LAS HOMOLOGACIONES A LAS TABLAS FINALES: 

IAT_MEDICOS (MTI) 

4 3 13 

CÁLCULO DE ALERTAS EXISTENTES TRAS EL PROCEDIMIENTO 

IAP_HOMOL 

5 1 1 

INICIALIZACIÓN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP Y CAMPO ACT=0 DE 

IAT_USUARIOS (SI ES NECESARIO) 

5 1 2 INICIALIZACIÓN AGRUPACIÓN (SI ES NECESARIO) 

5 1 3 

INICIALIZACIÓN TABLAS 'FINALES' (IAT_ACTIVIDAD_PAC, ACGS Y 

EDCS) (SI ES NECESARIO) 

5 1 4 ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO "ACT" DE IAT_USUARIOS: VISITAS 
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5 1 5 

ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO "ACT" DE IAT_USUARIOS: 

DERIVACIONES 

5 1 6 ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO "ACT" DE IAT_USUARIOS: RADIOLOGÍAS 

5 1 7 ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO "ACT" DE IAT_USUARIOS: LABORATORIO

5 1 8 

REALIZACIÓN DE CONTAJES VARIOS PARA IAT_INFO_CAL_DAT 

(DIAG_PR, DIAG_EXT, DIAG_ACT,...)(*) 

5 1 9 INSERCIÓN DE PACIENTES EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 

5 1 10 

REALIZACIÓN DE CONTAJES VARIOS PARA IAT_INFO_CAL_DAT 

(U_PR_ACT,U_EXT,U_EXT_SIN_ACT,...)(*) 

5 1 11 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: INSERT EN TABLA 

TMP DE N_VIS X PAC 

5 1 12 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: ACTUALIZACIÓN DE 

N_VIS EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 

5 1 13 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: INSERT EN TABLA 

TMP DE N_VIS_MF X PAC (DELETE TMP PREVIO) 

5 1 14 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: ACTUALIZACIÓN DE 

N_VIS_MF EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 

5 1 15 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: INSERT EN TABLA 

TMP DE N_VIS_INF X PAC (DELETE TMP PREVIO) 

5 1 16 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: ACTUALIZACIÓN DE 

N_VIS_INF EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 
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5 1 17 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: INSERT EN TABLA 

TMP DE C_FARDIS X PAC (DELETE TMP PREVIO) 

5 1 18 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: ACTUALIZACIÓN DE 

C_FARDIS EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 

5 1 19 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: INSERT EN TABLA 

TMP DE N_DER Y C_DER  (DELETE TMP PREVIO) 

5 1 20 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: ACTUALIZACIÓN DE 

N_DER Y C_DER EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 

5 1 21 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: INSERT EN TABLA 

TMP DE N_RX Y C_RX  (DELETE TMP PREVIO) 

5 1 22 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: ACTUALIZACIÓN DE 

N_RX Y C_RX EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 

5 1 23 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: INSERT EN TABLA 

TMP DE N_LAB Y C_LAB  (DELETE TMP PREVIO) 

5 1 24 

CÁLCULO DE CAMPOS DE IAT_ACTIVIDAD_PAC: ACTUALIZACIÓN DE 

N_LAB Y C_LAB EN IAT_ACTIVIDAD_PAC 

5 1 25 

INSERCIÓN DE MÉDICOS EN IAT_TIPO_MEDICO (TABLA INTERMEDIA 

PARA FACILITAR CÁLCULOS) 

5 1 26 

REALIZACIÓN DE CONTAJES VARIOS PARA IAT_INFO_CAL_DAT 

(V_EVAL, F_COST_EVAL,DER_EVAL,RAD_EVAL,...) 

5 1 27 

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA IAT_INFO_CAL_DAT E 

INSERCIÓN EN IAT_DEF_CENTROS_AGRUP(*) 
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5 1 28 

CÁLCULO DE ALERTAS EXISTENTES TRAS EL PROCEDIMIENTO 

LOAD_PART2 

5 1 29 ACTUALIZACIÓN DE LAS "TABLAS CON DATOS" DEL CENTRO (*) 

6 1 1 

INICIALIZACIÓN TABLAS IAT_DEF_CENTROS_INFOCAL E 

IAT_INFO_CAL_LIST 

6 1 2 

INICIALIZACIÓN DE TABLAS 'FINALES' (IAT_ACGS,IAT_EDCS) (SI ES 

NECESARIO) 

6 1 3 GENERACIÓN DE FICHEROS DE ENTRADA: FICHERO DE PACIENTES 

6 1 4 GENERACIÓN DE FICHEROS DE ENTRADA: FICHERO DE DIAGNÓSTICOS

6 2 1 

INICIALIZACIÓN TABLAS IAT_DEF_CENTROS_INFOCAL E 

IAT_INFO_CAL_LIST 

6 2 2 

INICIALIZACIÓN DE TABLAS 'FINALES' (IAT_ACGS,IAT_EDCS) (SI ES 

NECESARIO) 

6 2 3 EJECUCIÓN DEL SOFTWARE DE AGRUPACIÓN (FICHERO .BAT) 

6 3 1 

INICIALIZACIÓN TABLAS IAT_DEF_CENTROS_INFOCAL E 

IAT_INFO_CAL_LIST 

6 3 2 

INICIALIZACIÓN DE TABLAS 'FINALES' (IAT_ACGS,IAT_EDCS) (SI ES 

NECESARIO) 

6 3 3 TRASPASO DE SALIDAS DEL SOFTWARE A IABDAP: FICHERO ACGs 

6 3 4 TRASPASO DE SALIDAS DEL SOFTWARE A IABDAP: FICHERO EDCs 

6 3 5 ACTUALIZACIÓN DE LAS "TABLAS CON DATOS" DEL CENTRO (*) 
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6 4 1 

INICIALIZACIÓN TABLAS IAT_DEF_CENTROS_INFOCAL E 

IAT_INFO_CAL_LIST 

6 4 2 REALIZACIÓN DE CONTAJES VARIOS PARA IAT_INFO_CAL_DAT(*) 

6 4 3 TERCERA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA IAT_INFO_CAL_DAT 

6 4 4 CREACIÓN DE LISTADOS PARA LOS INFORMES DE CALIDAD 

6 4 5 

INSERCIÓN EN IAT_DEF_CENTROS_INFOCAL Y ELIMINACIÓN DE 

IAT_DEF_CENTROS_AGRUP 

7 1 1 

EJECUTAR MACRO DE GENERACIÓN DE INFORMES (GUARDAR EN 

DIRECTORIO CORRECTO) 

7 1 2 ENVÍO DE MAIL AL CONSULTOR 

7 2 1 

CONFIRMACIÓN DE REVISIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DEL 

CONSULTOR 

8 1 1 CÁLCULO DE INDICADORES DE LA NORMA (*) 

8 1 2 CREACIÓN DE LA NORMA GENERAL (*) 

8 1 3 

CÁLCULO DE CONTAJES DE LA NORMA AGRUPADOS POR EDC Y RUB 

(*) 

8 2 1 CÁLCULO DE LOS INDICADORES PARA EL ESTUDIO(*) 

8 2 2 

CÁLCULO DE LOS LISTADOS DEL ESTUDIO (AGRUPADOS POR ACG Y 

GED)(*) 

8 2 3 CÁLCULO DE LOS LISTADOS DEL ESTUDIO (AGRUPADOS POR EDC)(*) 
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8 2 4 

CÁLCULO DE LOS LISTADOS DEL ESTUDIO (AGRUPADOS POR EDC Y 

RUB)(*) 

8 3 1 EJECUCIÓN DE MACRO PARA LA GENERACIÓN DEL EXCEL 

8 3 2 ENVÍO DE MAIL AL CONSULTOR Y ESTADÍSTICA 

9 1 1 

CREACIÓN DEL FICHERO DE PARÁMETROS DE ENTRADA PARA EL 

EXCEL DE PUBLICACIÓN 

9 1 2 EJECUCIÓN DEL EXCEL DE PUBLICACIÓN 

9 1 3 TRASPASO AL DIRECTORIO CORRECTO 

9 1 4 ENVÍO DE MAIL AL CONSULTOR 

9 2 1 CONFIRMACIÓN DE REVISIÓN DEL ICAP POR PARTE DEL CONSULTOR 

10 1 1 

ENVÍO DE MAIL A SECRETARÍA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA 

GRABACIÓN DE LOS CDs 

10 1 2 GRABACIÓN DE LOS CDs 

10 2 1 CONTACTO CON MENSAJERO PARA LA RECOGIDA DE LOS ESTUDIOS 

10 2 2 RECOGIDA DE CDs POR PARTE DEL MENSAJERO 

10 2 3 

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE ESTUDIOS POR PARTE DEL 

CLIENTE 
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8.4 Llistat d’ACG 

ACG DESCRIPCION 

0100 Aguda leve, edad <2 

0200 Aguda leve, edad 2-5 

0300 Aguda leve, edad >=6 

0400 Aguda grave 

0500 Recurrente, sin alergias 

0600 Recurrente, con alergias 

0700 Asma 

0800 Crónica inestable, medicina general 

0900 Crónica estable, medicina general 

1000 Crónica estable, medicina especializada 

1100 Oftalmología/dental 

1200 Crónica inestable, medicina especializada 

1300 Psicosocial sin trastornos psiquiátricos graves 

1400 Psicosocial con trastornos psiquiátricos graves, sin leves 

1500 Psicosocial con trastornos psiquiátricos graves y leves 

1600 Preventiva/administrativa 

1710 Embarazo: 0-1 ADGs 
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1711 Embarazo: 0-1 ADGs, con parto 

1712 Embarazo: 0-1 ADGs, sin parto 

1720 Embarazo: 2-3 ADGs, Sin ADGs Mayores 

1721 Embarazo: 2-3 ADGs, Sin ADGs Mayores, Delivered 

1722 Embarazo: 2-3 ADGs, Sin ADGs Mayores, Not Delivered 

1730 Embarazo: 2-3 ADGs, +1 ADGs Mayor 

1731 Embarazo: 2-3 ADGs, +1 ADGs Mayor, Delivered 

1732 Embarazo: 2-3 ADGs, +1 ADGs Mayor, Not Delivered 

1740 Embarazo: 4-5 ADGs, Sin ADGs Mayores 

1741 Embarazo: 4-5 ADGs, Sin ADGs Mayores, Delivered 

1742 Embarazo: 4-5 ADGs, Sin ADGs Mayores, Not Delivered 

1750 Embarazo: 4-5 ADGs, +1 ADGs Mayor 

1751 Embarazo: 4-5 ADGs, +1 ADGs Mayor, Delivered 

1752 Embarazo: 4-5 ADGs, +1 ADGs Mayor, Not Delivered 

1760 Embarazo: 6+ ADGs, Sin ADGs Mayores 

1761 Embarazo: 6+ ADGs, Sin ADGs Mayores, Delivered 

1762 Embarazo: 6+ ADGs, Sin ADGs Mayores, Not Delivered 

1770 Embarazo: 6+ ADGs, +1 ADGs Mayor 

1771 Embarazo: 6+ ADGs, +1 ADGs Mayor, Delivered 

1772 Embarazo: 6+ ADGs, +1 ADGs Mayor, Not Delivered 

1800 Aguda leve + aguda grave 
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1900 Aguda leve + recurrente, edad < 2 

2000 Aguda leve + recurrente, edad 2-5 

2100 Aguda leve + recurrente, edad > 5, sin alergias 

2200 Aguda leve + recurrente, edad > 5, con alergias 

2300 Aguda leve + crónica estable, medicina general 

2400 Aguda leve + oftalmológica/dental 

2500 Aguda leve + psicosocial, sin trast psiquiátricos graves 

2600 Aguda leve + psicosocial, con trast psiquiátricos graves, sin leves 

2700 Aguda leve + psicosocial, con trast psiquiátricos graves, y leves 

2800 Aguda grave + recurrente 

2900 Aguda leve + aguda grave + recurrente, edad < 2 

3000 Aguda leve + aguda grave + recurrente, edad 2-5 

3100 Aguda leve + aguda grave + recurrente, edad 6-11 

3200 Aguda leve + aguda grave + recurrente, edad >11, sin alergia 

3300 Aguda leve + aguda grave + recurrente, edad >11, con alergia 

3400 Aguda leve + recurrente + oftalmológica/dental 

3500 Aguda leve + recurrente + psicosocial 

3600 Aguda leve + aguda grave + recurrente + crónica estable: medicina general 

3700 Aguda leve + aguda grave + recurrente + psicosocial 

3800 Combinación otros 2-3 ADG, edad<18 

3900 Combinación otros 2-3 ADG, hombres, edad 18-34 
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4000 Combinación otros 2-3 ADG, mujeres, edad 18-34 

4100 Combinación otros 2-3 ADG, edad >34 

4210 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad 1-17, sin ADG Mayores 

4220 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad 1-17, +1 ADGs Mayor 

4310 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad 18-44, sin ADG Mayores 

4320 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad 18-44, 1 ADG Mayor 

4330 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad 18-44, +2 ADGs Mayores 

4410 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad >44, sin ADG Mayores 

4420 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad >44, 1 ADG Mayor 

4430 Combinaciones otros 4-5 ADG, Edad >44, +2 ADGs Mayores 

4510 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad 1-5, sin ADG Mayores 

4520 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad 1-5, +1 ADGs Mayor 

4610 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad 6-17, sin ADG Mayores 

4620 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad 6-17, +1 ADGs Mayor 

4710 Combinaciones otros 6-9 ADG, Varón, Edad 18-34, sin ADG Mayores 

4720 Combinaciones otros 6-9 ADG, Varón, Edad 18-34, 1 ADG Mayor 

4730 Combinaciones otros 6-9 ADG, Varón, Edad 18-34, +2 ADGs Mayores 

4810 Combinaciones otros 6-9 ADG, Mujer, Edad 18-34, sin ADG Mayores 

4820 Combinaciones otros 6-9 ADG, Mujer, Edad 18-34, 1 ADG Mayor 

4830 Combinaciones otros 6-9 ADG, Mujer, Edad 18-34, +2 ADGs Mayores 

4910 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad >34, 0-1 ADGs Mayores 
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4920 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad >34, 2 ADGs Mayores 

4930 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad >34, 3 ADGs Mayores 

4940 Combinaciones otros 6-9 ADG, Edad >34, +4 ADGs Mayores 

5010 Combinaciones otros +10 ADG, Edad 1-17 sin ADG Mayores 

5020 Combinaciones otros +10 ADG, Edad 1-17, 1 ADG Mayor 

5030 Combinaciones otros +10 ADG, Edad 1-17, +2 ADGs Mayores 

5040 Combinaciones otros +10 ADG, Edad 18+, 0-1 ADGs Mayores 

5050 Combinaciones otros +10 ADG, Edad 18+, 2 ADGs Mayores 

5060 Combinaciones otros +10 ADG, Edad 18+, 3 ADGs Mayores 

5070 Combinaciones otros +10 ADG, Edad 18+, +4 ADGs Mayores 

5100 Diagnósticos no clasificados o ningún diagnóstico 

5110 Diagnóstico no clasificados (2 ficheros de entrada) 

5200 Ninguna visita (2 ficheros de entrada) 

5310 Neonatos: 0-5 ADGs no graves 

5311 Neonatos: 0-5 ADGs no graves, bajo peso 

5312 Neonatos: 0-5 ADGs no graves, peso normal 

5320 Neonatos: 0-5 ADGs, 1 o más graves 

5321 Neonatos: 0-5 ADGs, 1 o más graves,bajo peso 

5322 Neonatos: 0-5 ADGs, 1 o más graves, peso normal 

5330 Neonatos: >5 ADGs no graves 

5331 Neonatos: >5 ADGs no graves, bajo peso 
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5332 Neonatos: >5 ADGs no graves, peso normal 

5340 Neonatos: >5 ADGs, 1 o más graves 

5341 Neonatos: >5 ADGs, 1 o más graves, bajo peso 

5342 Neonatos: >5 ADGs, 1 o más graves, peso normal 

9900 Edad inválida 

 

 

8.5 Llistat d’EDC 

EDC DESCRIPCION 

ADM01 Examen médico general 

ADM02 Cuidados post-quirúrgicos 

ADM03 Transplantado 

ADM04 Complicaciones de dispositivos mecánicos 

ADM05 Cuestiones administrativas y anormalidades de laboratorio no especificadas 

ADM06 Cuidados preventivos 

ALL01 Reacciones alérgicas 

ALL03 Rinitis alérgica 

ALL04 Asma sin estatus asmático 

ALL05 Asma con estatus asmático 

ALL06 Transtornos del sistema inmunológico 
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CAR01 Signos y síntomas cardiovasculares 

CAR03 Enfermedad isquémica cardíaca, excepto IAM 

CAR04 Enfermedad congénita del corazón 

CAR05 Insuficiencia cardíaca congestiva 

CAR06 Trastornos válvulas cardíacas 

CAR07 Cardiomiopatía 

CAR08 Soplo cardíaco 

CAR09 Arritmia cardíaca 

CAR10 Arteriosclerosis generalizada 

CAR11 Trastornos metabolismo de los lípidos 

CAR12 Infarto agudo de miocardio 

CAR13 Paro cardíaco, shock 

CAR14 Hipertensión sin complicaciones graves 

CAR15 Hipertensión con complicaciones graves 

CAR16 Otros trastornos cardiovasculares 

DEN01 Transtornos bucales 

DEN02 Transtornos dentales 

DEN03 Gingivitis 

DEN04 Estomatitis 

EAR01 Otitis media 

EAR02 Tinnitus, acúfenos 
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EAR03 Trastornos de la articulación temporomandibular 

EAR04 Cuerpo extraño en oídos, nariz o cuello 

EAR05 Tabique nasal desviado 

EAR06 Otitis externa 

EAR07 Cerumen, cera en el oído 

EAR08 Sordera, hipoacusia 

EAR09 Faringitis y amigdalitis crónicas 

EAR10 Epistaxis 

EAR11 Infección tracto respiratorio superior 

EAR12 Otros problemas del oído externo 

END02 OSTEOPOROSIS 

END03 Estatura baja 

END04 Trastornos tiroidales 

END05 Otros trastornos endocrinos 

END06 Diabetes tipo 2 sin complicación 

END07 Diabetes tipo 2 con complicación 

END08 Diabetes tipo 1 sin complicación 

END09 Diabetes tipo 1 con complicación 

EYE01 Signos y síntomas oftalmológicos 

EYE02 Ceguera 

EYE03 Trastornos de la retina (excluyendo la retinopatía diabética) 
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EYE04 Trastornos del párpado y conductos lagrimales 

EYE05 Trastornos de la refracción 

EYE06 Catarata, afaquia 

EYE07 Conjuntivitis, queratitis 

EYE08 Glaucoma 

EYE09 Infecciones del párpado 

EYE10 Cuerpo extraño en ojo 

EYE11 Estrabismo, ambliopía 

EYE12 Traumatismo ocular 

EYE13 Retinopatía diabética 

EYE14 Otros trastornos oculares 

FRE01 Embarazo y parto sin complicaciones 

FRE02 Síntomas de los órganos genitales femeninos 

FRE03 Endometriosis 

FRE04 Embarazo y parto con complicaciones 

FRE05 Infertilidad femenina 

FRE06 Frotis de Papanicolau anormal 

FRE07 Quiste ovárico 

FRE08 Vaginitis, vulvitis, cervicitis 

FRE09 Transtornos menstruales 

FRE10 Contracepción 
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FRE11 Síntomas menopáusicos 

FRE12 Prolapso útero-vaginal 

FRE13 Otras condiciones ginecológicas 

GAS01 Signos y síntomas gastrointestinales 

GAS02 Enfermedad inflamatoria intestinal 

GAS03 Estreñimiento 

GAS04 Hepatitis aguda 

GAS05 Hepatopatía crónica 

GAS06 Enfermedad ulcerosa péptica 

GAS07 Diarrea 

GAS08 Reflujo gastroesofágico 

GAS09 Síndrome del colon irritable 

GAS10 Divertículos intestinales 

GAS11 Pancreatitis aguda 

GAS12 Pancreatitis crónica 

GAS14 Otros trastornos gastrointestinales y hepáticos 

GSI01 Signos y síntomas no específicos 

GSI02 Dolor torácico 

GSI03 Fiebre 

GSI04 Síncope 

GSI05 Náuseas, vómitos 
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GSI06 Debilidad, fatiga 

GSI07 Adenopatías 

GSI08 Edema 

GSU01 Condiciones anorectales 

GSU02 Apendicitis 

GSU03 Neoplasia benigna y no especificada 

GSU04 Colelitiasis, colecistitis 

GSU05 Hernias abdominales externas, hidrocele 

GSU06 Mastopatía fibroquística 

GSU07 Otros trastornos de la mama 

GSU08 Venas varicosas de extremidades inferiores 

GSU09 Infecciones no fúngicas de piel y tejido subcutáneo 

GSU10 Dolor abdominal 

GSU11 Enfermedad vascular periférica 

GSU12 Quemaduras de primer grado 

GSU13 Aneurisma de aorta 

GSU14 Perforación/obstrucción gastrointestinal 

GTC01 Anormalidades cromosómicas 

GTC02 Trastornos metabólicos heredados 

GUR01 Reflujo vesicoureteral 

GUR02 Testículos no descendidos 
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GUR03 Hipospadias, otras anomalías peneanas 

GUR04 Hipertrofía prostática 

GUR05 Estenosis de uretra 

GUR06 Síntomas urinarios 

GUR07 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos 

GUR08 Infecciones del tracto urinario 

GUR09 Cálculo renal 

GUR10 Prostatitis 

GUR11 Incontinencia 

GUR12 Otros trastornos genitourinarios 

HEM01 Anemia hemolítica 

HEM02 Deficiencia de hierro, otras anemias por carencia 

HEM03 Tromboflebitis 

HEM04 Ictericia neonatal 

HEM05 Anemia aplástica 

HEM06 Trombosis venosa profunda 

HEM07 Hemofilia, trastorno coagulación 

HEM08 Otros trastornos hematológicos 

INF01 Tuberculosis 

INF02 Infecciones por hongos 

INF03 Mononucleosis infecciosa 
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INF04 HIV, Sida 

INF05 Enfermedades de transmisión sexual 

INF06 Síndromes virales 

INF07 Enfermedad de Lyme 

INF08 Septicemia 

INF09 Otras infecciones 

MAL01 Neoplasia maligna de la piel 

MAL02 Neoplasia maligna de bajo impacto 

MAL03 Neoplasia maligna de alto impacto 

MAL04 Neoplasia maligna de mama 

MAL05 Neoplasia maligna de cérvix, útero 

MAL06 Neoplasia maligna de ovario 

MAL07 Neoplasia maligna de esófago 

MAL08 Neoplasia maligna de riñón 

MAL09 Neoplasia maligna de hígado y tracto biliar 

MAL10 Neoplasia maligna de pulmón 

MAL11 Linfomas 

MAL12 Neoplasia maligna colorectal 

MAL13 Neoplasia maligna de páncreas 

MAL14 Neoplasia maligna de próstata 

MAL15 Neoplasia maligna de estómago 
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MAL16 Leucemia aguda 

MAL18 Neoplasia maligna de vejiga urinaria 

MUS01 Signos y síntomas musculoesqueléticos 

MUS02 Esguinces y torceduras 

MUS03 Artropatías degenerativas 

MUS04 Fracturas, excluyendo falanges 

MUS05 Tortícolis 

MUS06 Cifoescoliosis 

MUS07 Luxación congénita de cadera 

MUS08 Luxaciones y fracturas de falanges 

MUS09 Trastornos articulares relacionados con traumatismos 

MUS10 Fractura cuello del fémur 

MUS11 Anomalías congénitas de extremidades, manos y pies 

MUS12 Deformidades del pie adquiridas 

MUS13 Cervicalgia 

MUS14 Lumbalgia 

MUS15 Bursitis, sinovitis, tenosinovitis 

MUS16 Estado de amputación 

MUS17 Otros trastornos musculoesqueléticos 

NEW01 Recién nacido, no complicado 

NEW02 Recién nacido, complicado 
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NEW03 Bajo peso al nacer 

NEW04 Prematuridad 

NEW05 Trastornos del recién nacido 

NEW06 Ictericia Neonatal 

NUR01 Signos y síntomas neurológicos 

NUR02 Dolor de cabeza, cefalea 

NUR03 Neuropatía periférica, neuritis 

NUR04 Síndromes vertiginosos 

NUR05 Enfermedad cerebrovascular 

NUR06 Enfermedad de Parkinson 

NUR07 Convulsiones 

NUR08 Esclerosis múltiple 

NUR09 Distrofia muscular 

NUR10 Trastornos del sueño 

NUR11 Demencia y delirio 

NUR12 Paraplegia y tetraplegia 

NUR15 Traumatismo craneoencefálicol 

NUR16 Lesión medular 

NUR17 Otros síndromes paralíticos 

NUR18 Parálisis cerebral 

NUR19 Enfermedades de desarrollo 
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NUR20 Infección del sistema nervioso central 

NUR21 Otros trastornos neurológicos 

NUT01 Fallo del desarrollo 

NUT02 Deficiencia nutricional 

NUT03 Obesidad 

NUT04 Otros trastornos nutricionales 

PSY01 Ansiedad, neurosis 

PSY02 Abuso de sustancias 

PSY03 Tabaquismo 

PSY04 Problemas de comportamiento 

PSY05 Problemas de déficit de atención 

PSY06 Problemas familiares y sociales 

PSY07 Esquizofrenia y psicosis afectiva 

PSY08 Transtornos de personalidad 

PSY09 Depresión 

PSY10 Signos y síntomas psicológicos 

PSY11 Otros trastornos psicosociales 

REC01 Fisura palatina y labio leporino 

REC02 Laceraciones 

REC03 Úlcera crónica de la piel 

REC04 Quemaduras de segundo y tercer grado 
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REN01 Fallo renal crónico 

REN02 Trastornos de los fluidos y electrolitos 

REN03 Fallo renal agudo 

REN04 Nefritis, nefrosis 

REN05 Otros trastornos renales 

RES01 Signos y síntomas respiratorios 

RES02 Infección tracto respiratorio bajo 

RES03 Fibrosis quística 

RES04 Enfisema, bronquitis crónica, EPOC 

RES05 Tos 

RES06 Apnea del sueño 

RES07 Sinusitis 

RES08 Embolismo pulmonar 

RES09 Traqueostomía 

RES10 Paro respiratorio 

RES11 Otros trastornos respiratorios 

RHU01 enfermedades autoinmunes y del tejido conectivo 

RHU02 Gota 

RHU03 Artropatía 

RHU04 Síndrome de Raynaud 

SKN01 Abrasiones y contusiones 
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SKN02 Dermatitis y eczema 

SKN03 Queloide 

SKN04 Acné 

SKN05 Trastornos de las glándulas sebáceas 

SKN06 Quiste sebáceo 

SKN07 Verrugas víricas y molluscum contagiosum 

SKN08 Otras condiciones inflamatorias de la piel 

SKN09 Exantemas 

SKN10 Queratosis piel 

SKN11 Dermatofitosis 

SKN12 Psoriasis 

SKN13 Trastornos del pelo y de los folículos pilosos 

SKN14 Nevus pigmentado 

SKN15 Escarabiasis y pediculosis 

SKN16 Trastornos de las uñas 

SKN17 Otros transtornos de la piel 

SKN18 Neoplásia benigna de la piel y tejido subcutáneo 

SKN19 Impetigo 

SKN20 Signos y síntomas dermatológicos 

TOX01 Efectos tóxicos de agentes no medicinales 

TOX02 Efectos adversos de fármacos 
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TOX03 Efectos adversos de procedimientos médicos y quirúrgicos 

TOX04 Complicación por dispositivo mecánico 

UDC00 Diagnósticos inespecíficos 

 
 

8.6 Alguns Stored Procedures 

 

5.1.1 IAP_ACT_ACCION 

/* 
Procedimiento que actualiza las tablas IAT_PROYECTOS_DETALLE e 
IAT_PETICIONES_EJECUCION_PRoc...para saber en cada momento cuál es la acción que se 
está ejecutando, cuándo finaliza y cuándo 
empieza la siguiente. En definitiva, actualiza el estado de las acciones a hacer en el Proyec- 
to. 
 
Parámetros de entrada: @P_IDPETICION (Identificador de la petición de ejecución) 

         @P_IDEAP (Código del EAP) 
         @P_PERIODO (Periodo) 
         @P_IDFASE (Identificador de la fase del Proyecto) 
         @P_IDSUBFASE (Identificador de la subfase del Proyecto) 
         @P_IDACCION (Identificador de la acción del Proyecto) 
 

Salidas: -1 si se producie algún error 
  0 si todo va ok 
 

Autor: Ivan Cabo - 03/03/2010 
*/ 

 
CREATE PROCEDURE IAP_ACT_ACCION 
@P_IDPETICION INT, 
@P_IDEAP VARCHAR(12), 
@P_PERIODO VARCHAR(4), 
@P_IDFASE SMALLINT, 
@P_IDSUBFASE SMALLINT, 
@P_IDACCION SMALLINT 
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AS 
 
 

DECLARE @ERROR INT 
DECLARE @DESC_ERROR VARCHAR(150) 
DECLARE @DESC_MESSAGE_ERROR VARCHAR(250) 
DECLARE @EJECUCION VARCHAR(500) 
DECLARE @IDCLIENTE VARCHAR(12) 
DECLARE @IDEG VARCHAR(12) 
DECLARE @FASE_Q_TOCA SMALLINT 
DECLARE @SUBFASE_Q_TOCA SMALLINT 
DECLARE @ACCION_Q_TOCA SMALLINT 
DECLARE @ESTADO_ACTUAL VARCHAR(2) 
DECLARE @ESTADO_DESEADO VARCHAR(2) 
DECLARE @FECHA_INICIO DATETIME 
DECLARE @FECHA_FIN DATETIME 
DECLARE @IDERROR INT 
DECLARE @ERROR_AUX INT 

 
SELECT @IDEG = IDEG FROM IAT_DEF_EAP WHERE IDEAP = @P_IDEAP 
 
SELECT @IDCLIENTE = IDCLIENTE FROM IAT_DEF_EG WHERE IDEG = @IDEG 
 
--en primer lugar, comprobaremos si es la acción que toca actualizar. Para ello, 
comprobaremos 
--cuál es el primer registro (acción) que está ejecutándose (EJ) o no iniciada (NI) 
 
SELECT TOP 1 @FASE_Q_TOCA = IDFASE,  
@SUBFASE_Q_TOCA = IDSUBFASE, 
@ACCION_Q_TOCA = IDACCION, 
@ESTADO_ACTUAL = ESTADO, 
@FECHA_INICIO = FECHA_INICIO, 
@FECHA_FIN = FECHA_FIN 
FROM IAT_PROYECTOS_DETALLE  
where ESTADO IN ('NI','EJ') 
AND IDEAP = @P_IDEAP 
AND PERIODO = @P_PERIODO 
ORDER BY IDFASE,IDSUBFASE,IDACCION 

 
IF @FASE_Q_TOCA <> @P_IDFASE OR @SUBFASE_Q_TOCA <> @P_IDSUBFASE OR 
@ACCION_Q_TOCA <> @P_IDACCION 
BEGIN 
 SET @ERROR = -1 
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SET @DESC_ERROR = 'SE ESTÁ INTENTANDO EJECUTAR UNA ACCIÓN QUE NO 
TOCA: ' 
SET @DESC_ERROR = @DESC_ERROR + '(' + CAST(@P_IDFASE AS VARCHAR) + ',' + 
CAST(@P_IDSUBFASE AS VARCHAR) + ',' + CAST(@P_IDACCION AS VARCHAR) + ') ' 
IF @FASE_Q_TOCA IS NULL 
BEGIN 

SET @DESC_ERROR = @DESC_ERROR + 'CUANDO NO SE PUEDE EJECUTAR 
NINGUNA' 

END 
ELSE 
BEGIN 

SET @DESC_ERROR = @DESC_ERROR + 'CUANDO TOCARÍA (' + 
CAST(@FASE_Q_TOCA AS VARCHAR) + ',' + CAST(@SUBFASE_Q_TOCA AS 
VARCHAR) + ',' + CAST(@ACCION_Q_TOCA AS VARCHAR) + ') ' 

END  
GOTO TratarError 

END 
 

--UNA VEZ LLEGADOS AQUÍ, SABEMOS QUE LA aCCIÓN QUE QUEREMOS ACTUALIZAR ES 
LA QUE TOCA 
--AHORA HEMOS DE SABER SI QUEREMOS PONERLA COMO 'EJECUTÁNDOSE' (EJ) O 
FINALIZADA OK (OK)  

 
IF @ESTADO_ACTUAL = 'NI' 
BEGIN 
 SET @ESTADO_DESEADO = 'EJ' 
 SET @FECHA_INICIO = GETDATE() 
END 
ELSE 
BEGIN 
 SET @ESTADO_DESEADO = 'OK' 
 SET @FECHA_FIN = GETDATE() 
  
END 
 
--CUANDO SABEMOS QUÉ ESTADO DEBE ADQUIRIR LA ACCIÓN, LO MODIFICAMOS EN LAS 
TABLAS IAT_PROYECTOS_DETALLE 
--E IAT_PETICIONES_EJECUCION_PROCESO_DETALLE 
 
UPDATE IAT_PROYECTOS_DETALLE SET ESTADO = @ESTADO_DESEADO, FECHA_INICIO = 
@FECHA_INICIO, FECHA_FIN = @FECHA_FIN 
WHERE IDEAP = @P_IDEAP 
AND PERIODO = @P_PERIODO 
AND IDFASE = @P_IDFASE 
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AND IDSUBFASE = @P_IDSUBFASE 
AND IDACCION = @P_IDACCION 

 
SET @ERROR = @@ERROR 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 

SET @DESC_ERROR = 'ERROR AL MODIFICAR EN IAT_PROYECTOS_DETALLE EL 
ESTADO DE LA ACCIÓN (' 
SET @DESC_ERROR = @DESC_ERROR + CAST(@P_IDFASE AS VARCHAR) + ',' + 
CAST(@P_IDSUBFASE AS VARCHAR) + ',' + CAST(@P_IDACCION AS VARCHAR) + '). ' 
SET @DESC_ERROR = @DESC_ERROR + 'CENTRO ' + @P_IDEAP + ' Y PERIODO ' + 
@P_PERIODO 

 GOTO TratarError 
END 
 
UPDATE IAT_PETICIONES_EJECUCION_PROCESO_DETALLE  
SET ESTADO = @ESTADO_DESEADO, FECHA_INICIO = @FECHA_INICIO, FECHA_FIN = 
@FECHA_FIN 
WHERE IDPETICION = @P_IDPETICION 
AND IDEAP = @P_IDEAP 
AND PERIODO = @P_PERIODO 
AND IDFASE = @P_IDFASE 
AND IDSUBFASE = @P_IDSUBFASE 
AND IDACCION = @P_IDACCION 
 
SET @ERROR = @@ERROR 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 

SET @DESC_ERROR = 'ERROR AL MODIFICAR EN 
IAT_PETICIONES_EJECUCION_PROCESO_DETALLE EL ESTADO DE LA ACCIÓN (' 
SET @DESC_ERROR = @DESC_ERROR + CAST(@P_IDFASE AS VARCHAR) + ',' + 
CAST(@P_IDSUBFASE AS VARCHAR) + ',' + CAST(@P_IDACCION AS VARCHAR) + '). ' 

 SET @DESC_ERROR = @DESC_ERROR + 'PETICIÓN ' + CAST(@P_IDPETICION AS INT) 
 GOTO TratarError 
END 
 
--SI TODO HA SALIDO OK, DEVOLVEMOS UN 0 
 
RETURN(0) 
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TratarError: 
If @ERROR<>0  
BEGIN    
 
 --EN CASO DE QUE HAYA HABIDO ALGÚN ERROR: 
  

SET @DESC_ERROR = 'IAP_ACT_ACCION. ' + 
ltrim(rtrim(substring(@DESC_ERROR,1,135))) 

 
EXECUTE @ERROR_AUX = IAP_REGISTRA_ERROR 
@P_IDPETICION,@P_IDEAP,@P_PERIODO,@P_IDFASE,@P_IDSUBFASE,@P_IDACCI
ON,@ERROR,@DESC_ERROR,'NO ALMACENADA' 

 
 IF @ERROR_AUX <> 0 
 BEGIN   
  INSERT INTO IAT_ERRORES_ALMACENAMIENTO  

SELECT GETDATE() AS FECHA,'EL ERROR DE LA PETICION ' + 
CAST(@P_IDPETICION AS VARCHAR) + ' NO SE HA ALMACENADO 
CORRECTAMENTE' AS DESC_ERROR 

 END 
  

--FINALMENTE DEVOLVEMOS UN -1 PARA INDICAR QUE SE HA PRODUCIDO UN 
ERROR 

  
 RETURN (-1) 
END 
 
 

3.2.1  IAP_AGRUP_GENERA_FICHEROS_IN_EAP 

/* 
Procedimiento que vuelca el contenido necesario en los ficheros requeridos para realizar 
la agrupación del centro y periodo 
pasado por parámetro. Dichos ficheros son el de pacientes y el de diagnósticos 
 
Parámetros de entrada: @P_IDPETICION (Identificador de la petición de ejecución) 
         @P_IDEAP (Código del EAP) 
         @P_PERIODO (Periodo) 
         @P_IGNORA_ALERTAS (Parámetro que nos dirá si debemos ignorar las 
alertas existentes que no se hayan ignorado o no) 
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Salidas: -1 si se produce algún error 
  0 si todo va ok 
 
Autor: Ivan Cabo - 12/03/2010 
*/ 
 
CREATE   PROCEDURE IAP_AGRUP_GENERA_FICHEROS_IN_EAP 
@P_IDPETICION INT, 
@P_IDEAP VARCHAR(12), 
@P_PERIODO VARCHAR(4), 
@P_IGNORA_ALERTAS SMALLINT 
AS 
 
 
DECLARE @ERROR INT 
DECLARE @DESC_ERROR VARCHAR(150) 
DECLARE @DESC_MESSAGE_ERROR VARCHAR(250) 
DECLARE @IDCLIENTE VARCHAR (12) 
DECLARE @IDEG VARCHAR(12) 
DECLARE @FILAS_AFECTADAS INT 
DECLARE @ERROR_OTRO_PROC TINYINT 
DECLARE @N_ALERTAS INT 
DECLARE @FASE SMALLINT 
DECLARE @SUBFASE SMALLINT 
DECLARE @ACCION SMALLINT 
DECLARE @ERROR_AUX INT 
DECLARE @CONSULTA VARCHAR(500) 
DECLARE @RUTA NVARCHAR(250) 
 
--INICIALIZAMOS VARIABLES 
 
SELECT @IDEG = IDEG FROM IAT_DEF_EAP WHERE IDEAP = @P_IDEAP 
 
SELECT @IDCLIENTE = IDCLIENTE FROM IAT_DEF_EG WHERE IDEG = @IDEG 
 
SET @ERROR = 0 
 
SET @ERROR_OTRO_PROC = 0 --(VARIABLE QUE INDICA SI UN ERROR SE PRODUCE EN 
ESTE PROC O EN OTRO) 
 
--COMPRUEBO QUE NO HAYAN ALERTAS DEL CENTRO Y PERIODO QUE NO SE HAN 
IGNORADO 
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EXECUTE @N_ALERTAS = IAP_EXISTEN_ALERTAS_EAP @P_IDEAP, @P_PERIODO 
 
IF @N_ALERTAS > 0 
BEGIN  
 --SI EXISTEN ALERTAS 
 IF @P_IGNORA_ALERTAS = 0 
 BEGIN 
  --SI NO QUEREMOS IGNORAR LAS ALERTAS 
  SET @ERROR = -1 

SET @DESC_ERROR = 'NO SE PUEDE EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO. HAY ' + 
CAST(@N_ALERTAS AS VARCHAR) + ' ALERTAS SIN IGNORAR PARA EL 
CENTRO ' + @P_IDEAP + ' Y PERIODO ' + @P_PERIODO + '.' 

  GOTO TratarError 
 END 
 ELSE 
 BEGIN  
  --SI QUEREMOS IGNORAR LAS ALERTAS 

UPDATE IAT_ALERTAS_EAP SET IGNORAR = 1 WHERE IDEAP = @P_IDEAP 
AND PERIODO = @P_PERIODO 

 END 
END 
 
 
--ESTE PROCEDIMIENTO SE EJECUTA EN LA FASE 3, SUBFASE 2 
 
SET @FASE = 6 
 
SET @SUBFASE = 1 
 
--------AQUÍ EMPIEZA LA INICIALIZACIÓN (EJECUTA LAS ACCIONES 1 A 2) 

 
BEGIN TRAN 
 

EXECUTE @ERROR = IAP_INICIALIZA_SUBFASE_EAP @P_IDPETICION, @P_IDEAP, 
@P_PERIODO,@FASE,@SUBFASE 
 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 
 SET @ERROR_OTRO_PROC = 1 
 GOTO TratarError 
END 
 
--AHORA EJECUTAMOS LA ACCIÓN 6.1.3 (VOLCADO DE DATOS AL FICHERO DE 
PACIENTES)' 
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SET @ACCION = 3 
 
EXECUTE @ERROR = IAP_ACT_ACCION @P_IDPETICION, @P_IDEAP, @P_PERIODO, 
@FASE, @SUBFASE, @ACCION 
 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 
SET @ERROR_OTRO_PROC = 1 
GOTO TratarError 
END 
 
SELECT @RUTA = RUTA FROM IAT_DEF_RUTA_FICHEROS_AGRUP WHERE TIPO = 
'IN_PACS' 
  
SET @CONSULTA = 'BCP "SELECT A.NMI,A.EDAD, A.SEXO AS IDSEXO, ' 
SET @CONSULTA = @CONSULTA + 'CASE WHEN B.C_FARDIS IS NULL THEN 0 ELSE 
B.C_FARDIS END AS C_FARDIS ' 
SET @CONSULTA = @CONSULTA + 'FROM IABDAP..IAT_USUARIOS A LEFT OUTER JOIN 
IABDAP..IAT_ACTIVIDAD_PAC B ON (A.NMI = B.NMI) ' 
SET @CONSULTA = @CONSULTA + 'WHERE A.IDEAP = ''' + @P_IDEAP + ''' AND 
A.PERIODO = ''' + @P_PERIODO + '''' 
SET @CONSULTA = @CONSULTA + '" queryout "' + LTRIM(RTRIM(@RUTA)) + '" -c -
SDarkvader -T'  
 
EXECUTE @ERROR = master.dbo.xp_cmdshell @CONSULTA, NO_OUTPUT 
 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 
 SET @ERROR = -1 
 SET @DESC_ERROR = 'HA HABIDO UN ERROR EN XP_CMDSHELL (FICHERO DE 
PACIENTES)' 
 GOTO TratarError 
END 
 
EXECUTE @ERROR = IAP_ACT_ACCION @P_IDPETICION, @P_IDEAP, @P_PERIODO, 
@FASE, @SUBFASE, @ACCION 
 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 
 SET @ERROR_OTRO_PROC = 1 
 GOTO TratarError 
END 
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--AQUÍ HA FINALIZADO LA ACCIÓN 6.1.3 
 
SET @ACCION = 4 
 
--AQUÍ EMPIEZA LA ACCIÓN 6.1.4 ((VOLCADO DE DATOS AL FICHERO DE PACIENTES) 
 
EXECUTE @ERROR = IAP_ACT_ACCION @P_IDPETICION, @P_IDEAP, @P_PERIODO, 
@FASE, @SUBFASE, @ACCION 
 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 
SET @ERROR_OTRO_PROC = 1 
GOTO TratarError 
END 
  
SELECT @RUTA = RUTA FROM IAT_DEF_RUTA_FICHEROS_AGRUP WHERE TIPO = 
'IN_DIAGS' 
 
SET @CONSULTA = 'BCP "SELECT A.NMI, ''9'' AS VERSION, A.IDDIAGNOSTICO ' 
SET @CONSULTA = @CONSULTA + 'FROM IABDAP..IAT_DIAGNOSTICOS_PAC A WHERE 
A.IDEAP = ''' + @P_IDEAP + ''' AND A.PERIODO = ''' + @P_PERIODO + '''' 
SET @CONSULTA = @CONSULTA + '" queryout "' + LTRIM(RTRIM(@RUTA)) + '" -c -
SDarkvader -T'  
 
EXECUTE @ERROR = master.dbo.xp_cmdshell @CONSULTA, NO_OUTPUT 
 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 
 SET @ERROR = -1 
 SET @DESC_ERROR = 'HA HABIDO UN ERROR EN XP_CMDSHELL (FICHERO DE 
DIAGNÓSTICOS)' 
 GOTO TratarError 
END 
 
EXECUTE @ERROR = IAP_ACT_ACCION @P_IDPETICION, @P_IDEAP, @P_PERIODO, 
@FASE, @SUBFASE, @ACCION 
 
IF @ERROR <> 0 
BEGIN 
 SET @ERROR_OTRO_PROC = 1 
 GOTO TratarError 
END 
 
--AQUÍ HA FINALIZADO LA ACCIÓN 6.1.4 
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COMMIT 
RETURN(0) 
 
TratarError: 
If @ERROR<>0  
BEGIN    
 
 ROLLBACK TRAN 
  

--SI EL ERROR SE HA PRODUCIDO EN OTRO PROCEDURE (LLAMADO POR ESTE 
MISMO) YA SE HABRÁ ALMACENADO EN LA TABLA 
--DE ERRORES Y POR O TANTO NO HARÁ FALTA VOLVERLO A GUARDAR. SI NO SE 
HA PRODUCIDO EN OTRO PROCEDURE, LO AL- 

 --MACENAMOS 
 
 IF @ERROR_OTRO_PROC <> 1 
 BEGIN  

SET @DESC_ERROR = 'IAP_AGRUP_GENERA_FICHEROS_IN_EAP. ' + 
ltrim(rtrim(substring(@DESC_ERROR,1,150 - 
LEN('IAP_AGRUP_GENERA_FICHEROS_IN_EAP. '))))  

  
EXECUTE @ERROR_AUX = IAP_REGISTRA_ERROR 
@P_IDPETICION,@P_IDEAP,@P_PERIODO,@FASE,@SUBFASE,@ACCION,@
ERROR,@DESC_ERROR,'NO ALMACENADA' 

  
  IF @ERROR_AUX <> 0 
  BEGIN   
   INSERT INTO IAT_ERRORES_ALMACENAMIENTO  

SELECT GETDATE() AS FECHA,'EL ERROR DE LA PETICION ' + 
CAST(@P_IDPETICION AS VARCHAR) + ' NO SE HA ALMACENADO 
CORRECTAMENTE' AS DESC_ERROR 

  END 
 END    
  
 RETURN (-1) 
END 


