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  FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball: 
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Àrea del Treball Final: Sistemes de Gestió del Coneixement 

Titulació: Grau d’Enginyeria Informàtica 

  Resum del Treball: 

El coneixement existeix a totes les organitzacions i gestionar aquest 
coneixement passa per aconseguir que els individus aportin la seva capacitat 
intel·lectual i les seves experiències personals. Encara que la clau segueix 
sent el coneixement individual, l’organització ha d’adoptar la gestió del 
coneixement, per assolir un augment de l’eficiència dels processos i accelerar 
l’activitat de l’organització. 
 
Aquest treball sorgeix de la necessitat de gestionar més eficientment la 
informació d’un departament dins d’una organització dedicada a la formació, 
amb la finalitat de facilitar la gestió del coneixement de l'organització. 
 
El departament analitzat genera gran quantitat d'informació relacionada amb 
materials de suport docent, però actualment s'emmagatzema de manera 
desordenada i sense criteris unificats, la qual cosa complica el seu ús, fent 
lenta la cerca d’un material determinat donada una temàtica i es dóna el cas 
que de vegades es dupliquen els materials que ja existeixen. 
 
En aquest treball s'analitzen els materials produïts, concretament, per l’àrea de 
suport a l’usuari del departament de suport a la docència virtual. Es vol 
aconseguir unificar els criteris per tal que la cerca, recuperació i reutilització 
d’aquests materials sigui àgil i eficient per part de tots els membres de l’àrea. 
A partir de l'anàlisi realitzat es va proposar dissenyar i desenvolupar un 
sistema per a gestionar tota aquesta informació i es va implementar sobre una 
plataforma wiki, pel seu baix cost i el seu ús senzill i intuïtiu des del punt de 
vista de l’usuari. 

Com a resultat s'ha obtingut un prototip de sistema de gestió de la informació 
que es pensa que millorarà la productivitat de l’àrea agilitzant el procés de 
gestió de materials de suport a la docència, aconseguint augmentar la qualitat 
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del servei oferit. 

Paraules clau (entre 4 i 8): 

gestió de la informació, wiki, W4PASO, formació 

  Resumen del trabajo: 

El conocimiento existe en todas las organizaciones y gestionar ese 
conocimiento pasa por conseguir que los individuos aporten su capacidad 
intelectual y sus experiencias personales. Aunque la clave sigue siendo el 
conocimiento individual, la organización debe adoptar la gestión del 
conocimiento, para lograr un aumento de la eficiencia de los procesos y 
acelerar la actividad de la organización. 

Este trabajo surge de la necesidad de gestionar más eficientemente la 
información de un departamento dentro de una organización dedicada a la 
formación, con el fin de facilitar la gestión del conocimiento de la organización. 

El departamento analizado genera gran cantidad de información relacionada 
con materiales de apoyo docente, pero actualmente se almacena de manera 
desordenada y sin criterios unificados, lo que complica su uso, haciendo lenta 
la búsqueda de un material determinado dada una temática y se da el caso de 
que a veces se duplican los materiales que ya existen. 

En este trabajo se analizan los materiales producidos, concretamente, por el 
área de apoyo al usuario del departamento de apoyo a la docencia virtual. Se 
quiere conseguir unificar los criterios para que la búsqueda, recuperación y 
reutilización de estos materiales sea ágil y eficiente por parte de todos los 
miembros del área. 

A partir del análisis realizado se propuso diseñar y desarrollar un sistema para 
gestionar toda esta información y se implementó sobre una plataforma wiki, 
por su bajo coste y su uso sencillo e intuitivo desde el punto de vista del 
usuario . 

Como resultado se ha obtenido un prototipo de sistema de gestión de la 
información que se piensa que mejorará la productividad del área agilizando el 
proceso de gestión de materiales de apoyo a la docencia, consiguiendo 
aumentar la calidad del servicio ofrecido. 

  Palabras clave: 

gestión de la información, wiki, W4PASO, formación 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Knowledge exists in all organizations and managing this knowledge requires 
individuals to contribute their intellectual capacity and personal experiences. 
Although the key is still individual knowledge, the organization must adopt 
knowledge management in order to increase the efficiency of the processes 
and accelerate the activity of the organization. 

This work arises from the need to manage more efficiently the information of a 



iii   

department within an organization dedicated to training, in order to facilitate the 
management of knowledge of the organization. 

The department analyzed generates a large amount of information related to 
teaching support materials, but it is currently stored in a disorderly manner and 
without unified criteria, which complicates its use. As an example, the search 
for specific material within a given topic may be very slow, and, on occasions, 
already existing materials end up being duplicated. 

In this work we analyze the materials produced by the user support area of the 
virtual teaching support department. The aim is to unify the criteria so that the 
search, recovery and reuse of these materials becomes more agile and 
efficient for all the members of the area. 

From the analysis carried out, the design and development of a system was 
proposed to manage all this information. Such a system was implemented on a 
wiki platform, because of its low cost and its simple and intuitive use. 

As a result, we have obtained a prototype of an information management 
system that is considered to improve the productivity of the area by 
streamlining the process of managing teaching support materials, thereby 
increasing the quality of the service offered. 

Keywords: 

management information, wiki, W4PASO, training 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
El departament1 en què faig feina actualment, dóna suport a la docència en 
relació a l'ensenyament a distància. 
 
Una de les funcions del departament és generar informació relacionada amb 
l'ús i l'aplicació de diferents eines informàtiques, per a diversos perfils d’usuari, 
com poden ser professorat, alumnat o companys de feina. 
 
Aquesta informació es plasma en manuals i tutorials en diferents formats, com 
poden ser PDF, web o vídeo. 
 
Es generen una gran quantitat de continguts i encara no existeix un criteri 
unificat de com s'han de classificar i emmagatzemar aquests continguts. Any 
rere any es fa complicat que aquesta informació pugui ser localitzada, 
utilitzada, reutilitzada i enriquida de manera eficient per tots els integrants de 
l'equip.   

 
1.2 Objectius del Treball 
 
Es proposa el desenvolupament d’un sistema wiki ad-hoc per resoldre la 
problemàtica plantejada, per mitjà del qual es classificarà la documentació i 
materials existents per poder generar categories i etiquetes que permetin la 
identificació ràpida de la informació, i també desenvolupar un espai a on es 
pugui emmagatzemar i recuperar tota aquesta informació per part de tots els 
membres de l'equip. Afegit a aquest objectiu principal, es considera interessant 
també afegir al sistema la informació referent als cursos de formació que 
s’ofereixen des del departament. Els cursos es relacionen amb diferents 
materials i incorporar aquesta informació al wiki pot resultar molt útil a l’hora de 
preparar la següent edició de curs. 
  
El wiki tindrà per nom W4PASO (Wiki per a la Producció de mAterial de Suport 
a la dOcència). 
 
Al treball es farà l’anàlisi i la classificació de la documentació i materials 
existents, generant categories i etiquetes i el desenvolupament de l’espai a on 
es pugui emmagatzemar i recuperar tota aquesta informació. A més de la 
definició dels diferents perfils que podran accedir a aquesta informació en 
funció de les accions que puguin dur a terme. 

                                            
1 Es vol mantenir l’anonimat de dit departament i per això la referència a les diferents 
informacions extretes del cas real s’ha anonimitzat. S’utilitza la referència «[0] informació del 
cas anonimitzat». 
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La documentació que es classificarà es dóna en diversos formats: PDF, Word, 
vídeo i web. Queda exclosa aquella documentació que estigui només en format 
paper. 
 
L’accés a aquesta informació sempre serà per usuaris registrats. Els caps i 
coordinadors de l’oficina tindran accés a tota la informació, la resta d’usuaris 
tindran accés només al seu àmbit d'interès segons la feina que realitzen. 
 
La solució que es desenvoluparà en aquest treball es limita a un prototip de 
sistema, que servirà a posteriori com a base pel desenvolupament d’un sistema 
real. 
 
Els objectius que es defineixen són els següents: 
 

- Definir un sistema de categories i etiquetes per a classificar els 
continguts. 
 

- Implantar l’ús del wiki per arribar a establir un sistema de gestió de la 
informació eficient què faciliti la gestió del coneixement a l’àrea 
estudiada.   

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
Es fa servir la variant metodològica PMBOK [3], aplicant el mètode iteratiu SAM 
[2]. 
Es combina el cicle de vida clàssic per a projectes de programari, o model en 
cascada, amb un nombre limitat d’iteracions sobre el disseny que donarà com a 
resultat el prototip funcional de sistema. Es tria aquest mètode perquè és: 
 

- Iteratiu: el desenvolupament fet en petits passos amb una avaluació 
primerenca freqüent permet canvis que poden ser modificats o invertits 
en un moment que els canvis tenen un cost més petit. 
 

- El procés ha de ser col·laboratiu: s’han d’aprofitar les idees, opinions, 
experiències, i coneixements dels membres de l’equip, definint clarament 
els rols, la presa de decisions, documentació i fluxos de processos. 
 

- El procés ha de ser eficient i efectiu: s’ha de reconèixer que cap projecte 
és perfecte, s’ha d’enfocar l’energia i els recursos a on cal i produir 
projectes utilitzables tan prest com sigui possible. 
 

- El procés ha de ser manejable: permet la finalització de projectes a 
temps i en pressupost, amb un producte que compleix amb els criteris de 
qualitat establerts. 

 
A més, es posa en pràctica el SAM1 [2], ja que és adequat per a projectes 
petits dirigits per un equip individual o petit, a on no es requereixen 
coneixements tècnics especialitzats. El procés passa per 3 iteracions —
avaluació, anàlisi i desenvolupament— què permeten crear i refinar prototips al 
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llarg del camí. Les idees es discuteixen i proven prest, i permet el 
desenvolupament relativament ràpid d’un producte utilitzable després de només 
un parell d’iteracions. 
 
Figura 1: Basic Successive Approximation Model—SAM1 

 
 
Les fases del projecte segons el descrit anteriorment seran: 
 

- Planificació: definició de l’abast inicial, calendari, identificació dels 
riscos, estimació del cost, assignació dels recursos i cerca d’informació 
existent a l’organització. 
 

- Anàlisi: de la informació existent per valorar quins aspectes s’han de 
millorar en el disseny, d’acord als requeriments especificats. A les 
iteracions s’analitzaran les dades obtingudes de la fase d’avaluació per 
millorar el disseny. 
 

- Disseny: plantejament de la solució d’acord als requeriments establerts.  
 

- Desenvolupament del prototip: segons les especificacions del disseny 
de cada iteració. 

 
- Avaluació: proves i avaluació dels prototips que alimenten la fase 

d’anàlisi i valoració en funció dels objectius establerts.  
 

- Resultat: prototip depurat i informe de valoració (objectius assolits, 
aspectes a millorar).  
 

Figura 2: Fases del projecte 

 
 
1.4 Planificació del Treball 
 
En aquest apartat es planifica el calendari, es realitza una valoració econòmica 
i s’assignen els recursos necessaris per a la implantació del projecte plantejat. 
 
Les consideracions generals a reflectir per la planificació són: 
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- En general durant els períodes lectius la disponibilitat del recurs humà 
serà de 17 hores setmanals (entre setmana 1 h., i els caps de setmana 6 
h.). 
 

- Durant les vacances de Nadal i els dies de festa es poden dedicar 7 h. 
cada dia, llevat dels dies més significatius de l’any, fins a arribar a unes 
225 hores de dedicació, deixant un marge de 25 h. per possibles 
desviacions a les previsions fetes. 

 
- Els perfils professionals contemplats són l’analista i l’administrador del 

wiki. 
  

Fites 
A la següent taula es recullen les dates clau que avaluaran l’acompliment del 
projecte.  
 
Figura 3: Relació de fites 

 
 

Tasques 
Aquest apartat recull les principals tasques del projecte amb els resultats o 
productes obtinguts. 
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Figura 4: Taula de tasques principals 

 
 
Les tasques 2.3.1 fins a la 2.3.4 es repetiran a les iteracions del model. Al 
diagrama de Gantt es desglossen en més detall. 
 
A continuació es llisten les tasques amb la seva planificació. 
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Figura 5: Planificació de tasques 

 
 

 
 

Diagrama de Gantt 
El diagrama mostra una visió general de la línia de temps amb la planificació 
temporal de les activitats i fites. 
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Figura 6: Diagrama de Gantt del projecte 

 
 

Valoració econòmica 
 

- Les diferents tasques a desenvolupar es valoraran segons els perfils 
d’analista i tècnic wiki. 

 
- Recordem que està programada una dedicació de 225 h. 

 
Es calcula que les hores dedicades de l’analista del projecte poden arribar a 60. 
Aquest analista autònom factura 60 € IVA inclòs per hora. 
 
El tècnic wiki encarregat de posar en marxa l’entorn de desenvolupament i 
d’implementar els prototips, així com fer les proves i els informes 
d’acompliment, pot dedicar unes 165 hores. Com abans suposem que és 
autònom i cobra 45 € IVA inclòs per hora. 
 
En total el projecte sense incloure maquinària puja a 11.025 €.   
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
El producte obtingut és el sistema wiki de gestió del coneixement que dóna 
suport a la producció material de suport a la docència. El prototip inclou les 
següents funcionalitats: 
 

- Creació, edició i consulta de categories, d’etiquetes i de materials. 
 

- Incorporació de comentaris als materials per enriquir la informació. 
 

- Cerques de materials per temes (categories). 
 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

- Descripció del context: descripció del marc organitzatiu en què es 
desenvolupa el projecte. 
 

- Anàlisi: identificació dels objectius i requeriments. Anàlisi de les dades  a 
gestionar en el sistema, definició de categories i etiquetes de 
classificació dels materials. Definició de fitxes genèriques de materials i 
cursos i casos d’ús del sistema. 

 
- Disseny del sistema: definició dels criteris de disseny i selecció de la 

plataforma de desenvolupament per al sistema de gestió del 
coneixement que ha de donar suport a les fitxes de materials i cursos de 
formació. A més del disseny de les pantalles segons els casos d’ús. 

 
- Implementació: configuració i programació de les funcionalitats del 

sistema. 
 

- Pla d’implantació: planificació per la posada en marxa del prototip en un 
entorn de producció. 
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2. Descripció del context 
 
2.1 Introducció 

En aquest apartat es descriu el context organitzacional a què es refereix el 
desenvolupament d’aquest projecte. 

El departament en el qual se centra l’estudi dóna suport a l’ensenyament a 
distància. Una de les seves principals funcions és la formació de formadors, el 
disseny instruccional i l’assessorament pedagògic i tècnic. Aquest departament 
es divideix en les següents àrees funcionals: 

- Àrea administrativa 
- Àrea de disseny gràfic 
- Àrea lingüística 
- Àrea de desenvolupament 
- Àrea d’atenció a l’usuari 
- Àrea d’informàtica 

Els usuaris als quals se’ls dóna servei són tant interns (companys de 
departament) com externs. Dins dels usuaris externs fem aquesta classificació: 

- Professors 
- Alumnat 

 
 
2.2 Objectius de departament: missió, visió i valors [0] 

Missió 
Es tracta d’un departament creat amb la finalitat de: 
 

- Donar suport a la implantació de cursos a diferents àrees geogràfiques i 
desenvolupar, paral·lelament, un sistema d’ensenyament semipresencial 
mitjançant l’ús de les TIC. 
 

- Actualment, els objectius generals derivats d’aquestes finalitats es poden 
concretar en els següents: 

 
o Ajudar el professorat i l’alumnat pel que fa a l’ús de les TIC en els 

processos d’ensenyament-aprenentatge. 
 

o Mantenir el nivell de qualitat en les prestacions del servei d’acord 
amb els canvis constants derivats del desenvolupament en l’àmbit 
de les TIC aplicades a l’àmbit educatiu. 

Visió 
 

- Ser un referent en l’àmbit de l’aplicació de les TIC a l’educació. 
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- Tenir una presència significativa en els fòrums i trobades relacionats 
amb l’educació. 

Valors 
Per tal d’oferir als usuaris un servei que doni la millor resposta a les seves 
necessitats, la nostra tasca es regirà en tot moment pels valors següents: 
 

- Compromís amb la qualitat. 
 

- Capacitat d’innovació. 
 

- Professionalitat. 
 

- Eficàcia i eficiència. 
 

- Capacitat d’adaptació. 
 
2.3 Serveis que es presten [0] 

- Gestió i organització de projectes.  
- Gestió de videoconferència.  
- Suport tècnic i pedagògic.  
- Formació. 
- Disseny i elaboració de material. 
- Disseny instruccional adaptat al docent i contextualitzat al curs. 
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3. Anàlisi 
 
3.1 Introducció 
 
A la descripció del context s’ha exposat la missió, visió i valors del 
departament. En aquest apartat s’identifiquen i defineixen els elements que 
conformen l’estratègia, en concret, de l’àrea d’atenció a l’usuari, que s’estudia 
en aquest treball, per definir els requeriments d’alt nivell que guiaran la fase de 
disseny. 
 
Recordem con un valor destacat l’eficiència i professionalitat: assolir una gestió 
eficaç i eficient de la informació que es genera, millorant la qualitat dels serveis 
què s’ofereixen està als valors del departament. 
 
Les funcions de cada una de les àrees són cada vegada més transversals. I si 
tractem només l’àrea d’atenció a l’usuari, llavors podem dir que no hi ha 
diferències en l’àmbit d’usuari de la informació. Tots han de generar la 
informació, gestionar-la, recuperar-la i reutilitzar-la. Tots els usuaris necessiten 
gestionar aquesta informació en igualtat de condicions. 
 
3.2 Objectiu general 
 
Millorar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió de material de l’àrea de suport a 
l'usuari, amb la finalitat de facilitar la ràpida recuperació i reutilització d’aquesta. 
 
3.3 Objectius específics 
 
Per assolir l’objectiu general es defineixen els següents objectius específics: 
 

- Classificar la documentació, els materials i els cursos. 
 

- Organitzar la informació per la seva ràpida recuperació a través de 
categories i etiquetes. 

 
- Dissenyar i desenvolupar un espai a on es pugui emmagatzemar i 

recuperar tota la informació rellevant. 
 

- Elaborar protocols d’ús de la classificació i de l’ús de l’espai. 
 
3.4 Especificacions de requeriments 
 
Els requeriments del sistema sempre tindran present com a meta important 
aconseguir una alta percepció de qualitat per part de l’usuari sobre el disseny. 
Derivat de què s’ha dit anteriorment i de l’anàlisi, s’obté l’especificació inicial 
dels requeriments del sistema. 
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3.5 Requeriments funcionals 
 
1. Gestió de la informació 

1.1. Es donaran d’alta, seguint els protocols d’ús definits, informació 
sobre material de suport que s’hagi generat nou. 

1.2. S’actualitzarà la informació sobre material existent. 
1.3. En principi no és convenient eliminar cap informació, ja que ha de 

quedar com un històric que podria ser necessari recuperar en el 
futur. 

1.4. El sistema permetrà cerques pels ítems acordats. 
 

2. Gestió de la informació dels cursos de formació 
2.1. Es donaran d’alta, seguint els protocols d’ús definits, informació 

sobre el curs de formació que s’hagi generat nou. 
2.2. S’actualitzarà la informació sobre el curs existent. 
2.3. En principi no és convenient eliminar cap informació, ja que ha de 

quedar com un històric que podria ser necessari recuperar en el 
futur. 

2.4. El sistema permetrà cerques pels ítems acordats. 
 

3. Autentificació dels usuaris del sistema 
3.1. Els usuaris han d’estar autenticats sigui per editar o crear informació 

com per consultar-la. 
3.2. Els perfils dels usuaris han de ser iguals, ja que tothom han de 

poder fer les mateixes accions. 
 

4. Gestió de categories 
4.1. Es donaran d’alta les categories definides del sistema que 

s’utilitzaran als materials. 
4.2. S’actualitzarà la informació de les categories. 
4.3. No es podran eliminar i es mantindran per poder consultar l’històric 

d’informació. 
 

5. Gestió d’etiquetes 
5.1. Es donaran d’alta les etiquetes definides a l’anàlisi que s’utilitzaran 

als materials i es permet la creació de noves etiquetes si és 
necessari. 

5.2. S’actualitzarà la informació de les etiquetes. 
5.3. No es podran eliminar i es mantindran per poder consultar l’històric 

d’informació. 
 
3.6 Requeriments no funcionals 
 
1. El sistema haurà de ser accessible via web. 

 
2. El sistema ha de ser fàcil d’usar amb una interfície simple i intuïtiva. 

 
3. Els prototips del sistema s’implementaran sobre una plataforma de Sistema 

Operatiu, programari base i tecnologies Open Source Linux.  
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3.7 Anàlisi de dades a tractar 
 
A continuació es llista les tipologies de materials què genera l’àrea de suport a 
l’usuari agrupats segons el lloc a on es poden trobar emmagatzemats, així com 
tota la informació associada i rellevant d’aquests. 
 

Blog intern 

El blog és d’ús intern. Tot el personal del departament pot editar el blog i 

consultar-ho. 

 
Categories 

Les categories d’aquest blog es refereixen a l’àrea a la qual interessa o afecta 

la informació que es comparteix a l’entrada: 

- Àrea d'atenció a l'usuari 

- Àrea de desenvolupament 

- Àrea lingüística 

- General 

- Informàtica 

- Seus 

L’àrea administrativa correspon a la categoria General, mentre que la de 

disseny gràfic pot publicar a dins de l’Àrea de desenvolupament o d’Informàtica. 

Cal una menció especial per a la categoria Seus, perquè és personal que tant 

pot fer feina a l’àrea d’atenció a l’usuari com a l’àrea de desenvolupament però 

la seva feina pot tenir unes característiques especials donades per l’entorn a on 

fan feina.  

 

Etiquetes 

Les etiquetes es van generant segons necessiten els editors. A continuació es 

llisten les etiquetes generades en el blog: 

 accés 

 alumnes 

 bones pràctiques 

 conversor 



14   

 formació 

 incidència 

 incrustar 
 informal 

 manual 

 moodle 

 pdf 

 professors 

 programari 

 protocol 
 qüestionari 

 recurs 

 twitter 

 Word 

 
Figura 7: Captura exemple del blog intern 

 

 

 

Blog d’ús avançat Moodle 

Aquest blog està dirigit al professorat. És editat per l’àrea suport al professorat i 

la temàtica principal és Moodle. 
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Categories 

Les categories estan relacionades amb eines o funcionalitats de Moodle: 

 Consulta 

 Etiquetes 

 Fòrum 

 General 

 Grups 

 Missatgeria 

 Pàgina 

 Pestanyes 

 Qüestionari 

 Recursos 

 Taller 

 Tasca 

 Wiki 

 
Etiquetes 

A cada entrada d’aquest blog s’indicarà, amb etiquetes, la versió de Moodle 

que tracta l’entrada, l’eina o eines de Moodle que es fan servir i una etiqueta 

descriptiva. La generació d’etiquetes es registra al següent document: 
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Figura 8: Registre d’etiquetes del blog d’ús avançat de Moodle 
 

 
 
Les etiquetes que es troben en ús són: 

autoavaluació, avaluar, blocar missatges, coavaluació, debat, editor html, elecció, enquesta, estratègia, 

etiqueta, feedback, fitxer retroacció, full de càlcul, fòrum, glossari, grups, importar, línia temàtica, 

missatgeria, mitjana, moodle3.2, moodle3.1, moodle3.2, moodle 3.2, organització, participació, 

pestanyes, pàgina, qualificar, qüestionari, recollida informació, recurs, supòsit pràctic, taller, 

tasca, treball col·laboratiu, URL, vídeo, wiki, YouTube, àrea personal, àudio. 
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Figura 9: Captura exemple del bloc d’ús avançat de Moodle 
 

 
 
 
Camps de la plantilla d’entrada al blog 

Abans d’escriure l’entrada del blog s’omple una fitxa que la corregirà l’àrea 

lingüística. Aquesta fitxa corregida es desa a les carpetes compartides 

institucionals. Vegeu el següent exemple: 

Núm. id. 0001_28_2015 Data 28/04/2015 

Versió de 
Moodle 

2.8, 2.9 Especialista Nom 

Què vol fer? (Demanda) 

Explicar com a cas pràctic o situació 

Quina eina és la més adequada?  

Com s’ha de configurar? 

Recomanacions 

Per a més informació consulteu 

Afegir manuals, videotutorials, etc. i fer enllaç 

Dificultat 
baixa/mitjana/alta (tenir en compte l’eina i la seva 
configuració) 
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Etiquetes Moodle 2.9, wiki, 

Id. original en el cas que aquesta fitxa sigui l’actualització d’una anterior 

Estat (vigent/caduca) 

 

Registre d’entrades 

La fitxa anterior s’ha de registrar amb les següents dades: 

 
Figura 10: Document de registre de fitxes del blog d’ús avançat de Moodle 
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La graella anterior recull tota la informació necessària per publicar al blog un 

material nou. A més de la informació sobre el material en si, recull la informació 

relacionada amb la correcció del document. 

YouTube del departament 

El canal de YouTube s’utilitza per emmagatzemar vídeos dirigits al professorat. 

 
Categories 

Els vídeos es categoritzen, agrupat en llistes de reproducció, segons el curs de 

formació a on es fa ús. Però els editors dels materials no utilitzen 

sistemàticament el sistema de llistes de reproducció i hi ha moltes coses sense 

classificar. 
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Etiquetes 

Les etiquetes que s’utilitzen indiquen l’eina de Moodle i la versió de Moodle o 

de l’eina TIC a què fa referència. Però els usuaris no utilitzen les etiquetes ni 

estan consensuades el que fa que hi hagi moltes coses sense classificar o es 

classifiquen amb criteris diferents. 

YouTube personal 

El YouTube personal del personal, igual que el cas anterior, és molt 

desorganitzat. Pot anar dirigit tant a professors com per a estudiants, fins i tot 

per a un grup molt concret d’estudiant o per a un professor determinat. 

No es recull informació respecte a les categories ni les etiquetes, perquè 

majoritàriament no s’utilitzen. 

Manuals, tutorials i guies 

Respecte als manuals, tutorials i guies, habitualment es publiquen en format 

PDF i van dirigits tant a professors com per a estudiant.  

A les carpetes compartides s’emmagatzema, en un primer nivell, segons la 

versió de Moodle o eina TIC i el segon nivell segons el nom de l’eina que tracta. 

La publicació web es fa segons la següent estructura: 
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Figura 11: Publicació a la web de manuals, guies i tutorials 

 
 



22   

3.8 Definició de les categories i etiquetes del sistema 

Categories 
 
Aquesta definició de categories que es concreta a continuació, és ben 
coneguda per l’àrea de suport a l’usuari pel qual el sistema els resultarà molt 
familiar, ja que ja hi fan feina amb aquesta categorització: 
 

- Recursos de Moodle 
 
- Activitats de Moodle 
 
- Eines de comunicació de Moodle 
 
- Gestió a Moodle 
 
- Altres eines TIC 

 

Etiquetes 
 
Es tenen les següents consideracions generals sobre la definició de les 
etiquetes: 

- Aniran en minúscula i en singular. 
 
- Sense articles ni preposicions. 
 
- Si és composta les paraules se separen per un espai. 
 
- Si és un verb ha d’anar en infinitiu. 
 
- Si és una eina s’ha de respectar el nom. 

 
Com s’ha pogut observar aquelles etiquetes de major freqüència són comuns 
pels dos blogs que s’utilitzen i pels materials en PDF penjat a la xarxa i als 
vídeos que versen sobre la temàtica a què es refereixen aquestes etiquetes. 
Llavors les etiquetes del sistema a desenvolupar es corresponen amb l’eina 
TIC o l’eina de Moodle què tracta el material. De moment, s’ignoren aquelles 
eines què no s’han fet servir mai i no es farà una etiqueta d’aquestes. A més 
d’aquestes que s’han comentat, es completen les etiquetes amb totes les que 
actualment ja s’estan utilitzant als blogs.  
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A continuació es llista el núvol d’etiquetes amb el qual es començarà a fer feina 
al sistema de gestió de la producció de material de suport a la docència: 
 
Adobe Connect, agrupaments, àrea personal, àudio, autoavaluar, avaluar, 
arxiu, banc preguntes, base dades, blocar missatges, bones pràctiques, 
calendari, Camtasia, carpeta, coavaluar, consulta, conversor, debatre, editor 
html, elecció, enquesta, estratègia, etiqueta, e-voting, retroacció, fitxer 
retroacció, full de càlcul, fòrum, gestor fitxers, glossari, guia inici, grups, 
importar, llibre, lliçó, missatgeria, mitjana, moodle 3.1, moodle 3.2, Moodle 
mobile app, organitzar, PDF, personalitzar blocs, programari, protocol, tipus 
pestanyes, pàgina, paràmetres curs, preguntes incrustades, qualificació 
avançada, qualificar, qualificacions, qüestionari, recollir informació, recurs, 
restriccions accés, supòsit pràctic, taller, tasca, treball col·laboratiu, tria grup, 
Turnitin, Twitter, URL, vídeo, wiki,  Word, xat, YouTube. 
 
Com es pot veure a les següents figures es manté la correspondència entre les 
activitats i els anomenats recursos de Moodle a les etiquetes definides. 
 
Figura 12: Activitats Moodle 
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Figura 13: Recursos Moodle 

 
 
3.9 Definició de la fitxa genèrica de material 
 
Amb la informació anterior es defineix la següent fitxa per a qualsevol material: 
 

- Tipus de material: manual, guia d’ús, tutorial, videotutorial, articles 
informals, articles formals. 
 

- Suport: web, CD, PDF, Word. 
 

- Nom del material: breu descripció. 
 

- Nom del fitxer: (si escau) 
 

- Especialista: qui ha fet el material. 
 

- Usuari a qui va dirigit: professorat, alumnat, departament (podent-se 
triar més d’un). 

 
- Data creació: dd/mm/yyyy 

 
- Vigència: si, no. 

 
- Publicat: si, no. 

 
- Categoria: [1 de les categories definides anteriorment] 

 
- Etiquetes: 1 o més [llista d’etiquetes definides anteriorment] 
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- Localització del material (emmagatzemat): URL web, adreça carpetes 
compartides institucionals, adreça carpetes compartides Drive. 

 
3.10 Definició de la fitxa genèrica de curs 
 
Ja que els materials s’utilitzen a cursos de formació es considera convenient 
afegir informació sobre en quins cursos s’utilitza dit material.  
 
Les etiquetes del curs utilitzaran un subgrup de les que s’ha definit per al 
material. Les etiquetes es relacionen directament amb la versió de Moodle i 
l’eina, recurs, o utilitat que s’explica al curs. 
 
Llavors, aquestes són les etiquetes que es trien per categoritzar els cursos: 
agrupaments, arxiu, banc preguntes, calendari, carpeta, consulta, editor html, 
elecció, enquesta, etiqueta, e-voting, retroacció, fòrum, gestor fitxers, glossari, 
grups, importar, llibre, lliçó, missatgeria, moodle 3.2, moodle 3.1, moodle 3.2, 
pàgina, paràmetres curs, preguntes incrustades, qualificació avançada, 
qualificacions, qüestionari, restriccions accés, taller, tasca, tria grup, Turnitin, 
URL, wiki, xat. 
 
Amb aquesta informació es defineix la següent fitxa genèrica, tenint en compte 
que cada curs pot referencia a 1 o més fitxes de materials: 
 

- Títol del curs: Nom que té al pla de formació. 
 

- Edició: mm/yyyy 
 

- Formador/s: Nom/s del/s professor/s que imparteixen el curs. 
 

- Destinataris: Professors, alumnes, membres del departament. 
 

- Etiquetes: 1 o més [llista d’etiquetes dels cursos] 
 

- Llista de material emprat: llista de fitxes de materials. 
 
 
3.11 Casos d’ús 

Els casos d’ús del sistema descriuen la seqüència d’interaccions entre el 

sistema i els usuaris, que seran els administradors i la resta d’usuaris. 

En referència als requeriments i dades a tractar es fa el llistat de casos d’ús 

què faran servir les fitxes de materials i de cursos definides anteriorment. 

Usuaris 

CU01 Donar d’alta usuaris nous al sistema 
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CU02 Cercar usuaris 

CU03 Consultar dades usuari 

CU04 Modificar usuaris del sistema 

CU05 Donar de baixa usuaris 

CU06 Accedir al sistema 

 
Figura 14: Diagrama del subsistema usuaris 

 

Materials 

CU07 Donar d’alta una fitxa nova de material (tipus, suport, nom, nom del fitxer, 

especialista, usuari, data creació, vigència, publicat, categoria, etiquetes, 

localització emmagatzemat). 

CU08 Obtenir la relació de materials vigents d’un determinat tipus, suport, 

usuari i etiqueta. (pe. manual, pdf, estudiant, etiqueta=missatgeria). 
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CU09 Obtenir la relació de materials vigents d’una categoria (pe. 

categoria=activitats de Moodle). 

CU10 Obtenir la relació de materials vigents d’una categoria i etiqueta. (pe. 

categoria=activitats de Moodle, etiqueta=fòrum). 

CU11 Obtenir la relació de materials vigents per usuari. (pe. alumnes). 

CU12 Obtenir la relació de materials no vigents d’una categoria (pe. 

categoria=activitats de Moodle). 

CU13 Consultar la informació d’una fitxa d’un material (tipus, suport, nom, nom 

del fitxer, especialista, usuari, data creació, vigència, publicat, categoria, 

etiquetes, localització emmagatzemat). 

CU14 Modificar la informació d’una fitxa d’un material (tipus, suport, nom, nom 

del fitxer, especialista, usuari, data creació, vigència, publicat, categoria, 

etiquetes, localització emmagatzemat). 

 
Figura 15: Diagrama subsistema materials 

 

Cursos 

CU15 Donar d’alta una fitxa de curs (títol, edició, formadors, destinataris, 

etiquetes, llista de materials). 
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CU16 Obtenir la relació de cursos per una o diverses etiquetes i títol (etiquetes, 

títol). 

CU17 Consultar la relació dels materials d’un curs (títol, edició, etiquetes).  

CU18 Modificar fitxa de curs (títol, edició, formadors, destinataris, etiquetes, 

llista de materials). 

 
Figura 16: Diagrama subsistema curs 

 

 
Categories 

CU19 Donar d’alta categoria 

CU20 Consultar dades de categoria 

CU21 Modificar dades de la categoria 
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Figura 17: Subsistema categories 

 
 

Etiquetes 

CU22 Donar d’alta etiqueta 

CU23 Consultar dades etiqueta 

CU24 Modificar dades de l’etiqueta 

 
Figura 18: Subsistema etiquetes 

 

Diagrama del sistema 

El sistema es pensa com un repositori de fitxes de materials. A més també es 

repositen les fitxes dels cursos amb el llistat de materials que s’hi relacionen. 



30   

 

Com a projecte derivat, en el futur es pensa que els diferents sistemes externs 

interactuïn directament amb el sistema que es desenvolupa en aquest treball. 

 
Figura 19: Diagrama dels sistemes 
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4 Disseny del sistema 
 
4.1 Introducció 
 
Es defineixen els criteris de disseny del sistema que donarà suport al sistema 
de gestió de materials i cursos. 
 
4.2 Criteris de disseny 
 
Els requeriments del sistema sempre tindran present com a meta principal 
aconseguir una alta percepció de qualitat per part de l’usuari sobre el disseny 
sent bàsic que sigui simple i intuïtiu. 
 
Per donar suport als casos d’ús es tindran pantalles d’alta, consulta i 
modificació de categories, etiquetes, materials i cursos. Cap element es pot 
eliminar, però si es pot indicar que és no vigent. 
 
El prototip es desenvoluparà sobre una màquina virtual què emularà la 
màquina real sobre la qual s’implantarà el sistema. Dita infraestructura serà la 
següent:  
 

- A la màquina virtual tindrem UBUNTU server 16.04 LTS de 32 bits i 
APACHE amb una instal·lació mínima per poder emular una implantació 
a qualsevol equip. 

- La màquina a on s’instal·larà aquesta màquina virtual i es farà feina té 
UBUNTU desktop 16.04 LTS 64bits amb Virtualbox. 

 
4.3 Selecció de la plataforma 
 
D’acord amb els criteris de disseny es tria Foswiki com a plataforma 
d’implementació del sistema de gestió de la producció de material de suport a 
la docència pels següents motius: 
 

- L’entorn wiki és familiar per als usuaris del sistema, simple i intuïtiu. 
 

- El programari és open source amb llicència GPL (GNU General Public 
License) gratuïta. 

 
- És una eina estable i amb una notable comunitat de suport. 

 
- Amb aquest wiki ja tenim implementat el cas d’ús de donar d’alta usuaris. 

 
- Facilita la possibilitat de tenir formularis encastats a les pàgines web que 

permeten incorporar dades estructurades de les fitxes de les categories, 
etiquetes, materials i cursos. 
 

- Facilita una gran col·lecció de plugins que amplien les funcionalitats del 
wiki. 
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- La pàgina de Foswiki ofereix una màquina virtual sobre VirtualBox amb 
el wiki instal·lat què ens estalvia haver de fer-ho des de bell nou. 

 
4.4 Disseny de pantalles 
 
A continuació es mostra l’esborrany del disseny de les pantalles per cada cas 
d’ús. Hi ha casos d’ús que podran fer servir la mateixa pantalla. 
 
Figura 20: CU01 Donar d’alta usuaris nous al sistema 

 
 
Figura 21: CU02 Cercar usuaris 
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Figura 22: CU03 Consultar dades usuari 

 
 
Figura 23: CU04 Modificar usuaris del sistema 
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Figura 24: CU05 Donar de baixa usuaris 

 
 
Figura 25: CU06 Accedir al sistema 

 
 
La pàgina d’inici tindrà el següent aspecte i un apartat comú per a totes les 
pantalles amb dos enllaços, un per sortir  i l’altre per tornar a la pàgina 
principal. 
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Figura 26: Pàgina inicial 

 
 
Figura 27: CU07 Donar d’alta una fitxa nova de material. CU14 Modificar la informació 
d’una fitxa d’un. 
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Figura 28: CU08 Obtenir la relació de materials vigents d’un determinat tipus, suport, 
usuari i etiqueta. CU11 Obtenir la relació de materials vigents per usuari. 

 
 
Figura 29: CU09 Obtenir la relació de materials vigents d’una categoria. CU10 Obtenir la 
relació de materials vigents d’una categoria i etiqueta.  

 
 



37   

Figura 30: CU12 Obtenir la relació de materials no vigents d’una categoria. 

 
 
Figura 31: CU13 Consultar la informació d’una fitxa d’un material. 
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Figura 32: CU15 Donar d’alta una fitxa de curs. CU18 Modificar fitxa de curs. 

 
 
Figura 33: CU16 Obtenir la relació de cursos per una o diverses etiquetes i títol. 
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Figura 34: CU17 Consultar la relació dels materials d’un curs. 

 
 
 
Figura 35: CU19 Donar d’alta categoria. CU20 Consultar dades de categoria. CU21 
Modificar dades de la categoria. 
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Figura 36: CU22 Donar d’alta etiqueta. CU23 Consultar dades etiqueta. CU24 Modificar 
dades de l’etiqueta. 
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5 Implementació del prototip 
 
5.1 Implementació wiki 
 
Pel desenvolupament del sistema s’utilitza la màquina virtual proporcionada pel 
mateix Foswiki. 
 
El sistema funciona a base de formularis i llistats. Per generar les pàgines es 
necessiten els formularis i el templates. Al formulari es defineix els camps i 
tipus que tindrà el formulari. I al template es defineix com serà la pàgina que es 
crearà i quin formulari ha d’utilitzar. També hi ha un template per emplenar la 
informació que utilitza l’anterior template i el formulari. La generació de topics 
nous es fa amb un incremental. 
 
La creació dels formularis per desar o modificar la informació s’ha fet amb el 
plugin FormPlugin. La creació de formularis amb aquest plugin és molt ràpida i 
el codi es visualitza de manera molt clara i neta. 
 
Figura 37: Formulari senzill amb FormPlugin 

 
 
Les llistes es construeixen amb la funció %SEARCH%. S’indica a quin topic 
cerquem, de quina web, quins camps té la capçalera de la taula. Amb el format 
s’indica quins camps es volen llistar i amb order s’ordena el resultat. 
 
5.2 W4PASO 
 
A continuació es mostren les principals funcions implementades al sistema 
W4PASO. 
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Figura 38: Pàgina principal 

 
 
La pàgina d’entrada al sistema dóna accés a les principals àrees de gestió del 
sistema, i s’ha afegit una pàgina d’ajuda general d’ús del wiki per la gestió de 
material de suport a la docència. 
 
Com a característiques comunes de tots els formularis d’entrada de dades, 
podem dir: 
 

- Els formularis d’alta són accessibles des de l’enllaç de Crear. 
 
- Els formularis de consulta i modificació es poden accedir des de l’enllaç 

de l'ítem corresponent de la llista. 
 

- El formulari de material té la possibilitat d’afegir comentaris. 
 

- Tots els formularis contenen qualque camp obligatori. 
 
A continuació podem veure qualcuns d’aquests formularis: 
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Figura 39: Gestió de categories 

 
 
Des d’aquesta pantalla es gestionen les categories que s’han definit per als 
materials. S’ha afegit un apartat d’ajuda, un enllaç per crear categories noves 
que desplega un formulari per ingressar les dades i finalment el llistat de 
categories vigents.  
 
Figura 40: Edició de categoria 

 
 
Si en un moment determinat s’ha de donar de baixa una categoria, es posarà 
no vigent, per tal de mantenir un històric consistent dels materials. 
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Figura 41: Gestió d’etiquetes 

 
 
La gestió d’etiquetes té la mateixa estructura. Des de la pàgina de gestió es 
poden consultar les etiquetes creades i es poden editar, i es poden crear de 
noves. 
 
Figura 42: Gestió de materials 

 
 
La gestió de materials repeteix l’estructura anterior i a més s’afegeix una pàgina 
de cerca personalitzada. La llista de materials s’ordena pel camp Categoria. 
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Figura 43: Edició de material 
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Figura 44: Definició del Form de Material 

 
 
Tant les etiquetes com l’usuari a qui va dirigit el material poden ser 1 o més. El 
formulari té camps definits com a obligatoris. A més s’ha afegit un camp de 
comentaris al formulari. 
 
Figura 45: Cerca de material 

 
 
S’ha utilitzat el mateix Search que té el Foswiki i s’ha modificat habilitant la 
possibilitat de cercar per categoria. 
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5.3 Valoració 
 
La implementació del disseny amb Foswiki es valora positivament donat un 
prototip que encara que rústic és utilitzable. S’han optimitzat les pantalles 
definides inicialment, millorant el disseny. Ha estat una iteració ràpida i ha 
deixat de banda qualque cas d’ús definit sobretot dels referents a les cerques. 
La segona iteració arrancaria amb la compleció dels casos d’ús i el refinament 
de les pantalles existents en aspecte com el llistat dels elements (ordenació, 
paginació, etc.). 
 



48   

6 Pla d’implantació 
 
6.1 Introducció 
 
A continuació es presenta una guia d'ajut a l’elaboració del pla d'implantació el 
qual s'ha d'elaborar completament un cop desenvolupat totalment el sistema, 
realitzades les proves de qualitat, i l'acceptació funcional per part dels 
interessats en el sistema. 
 
Les accions del pla d’implantació a producció del prototip desenvolupat en 
aquest projecte inclouen el següent personal: 
 

- El personal que ha de començar a fer servir el sistema és molt reduït, 
atès que és són les persones de l’àrea de suport a l’usuari. Per això tots 
formaran part de la fase de proves i acceptació de la solució. 
 

- L’equip format entre el cap del departament i el cap del projecte 
coordinaran i gestionaran el nou procediment i avaluaran el grau de 
satisfacció final dels usuaris. Una vegada implantat el sistema vetllaran 
pel correcte funcionament de W4PASO. 

 
- S’elaborarà un pla de formació adequant els continguts a l’usuari que 

l’ha de rebre i s’avaluarà els resultats de l’acció formativa per tal de 
prendre accions si és necessari. 
 
  

6.2 Pla d’integració 
 
Aquí s’inclouen les accions que han de servir de guia per posar en marxa el 
sistema dins la infraestructura organitzacional: 
 

- Configuració del Foswiki sobre els servidors institucionals. 
 

- Càrrega de dades per les proves. 
 

- Creació dels usuaris. 
 
6.3 Posada en marxa 
 
Per la posada en marxa es carregaran les dades completes per començar a 
operar. A més s’establiran uns protocols de comunicació i d’ús del sistema. 
 
Una vegada conclosa aquesta implantació s’ha d’elaborar el pla de 
manteniment (incidències) i evolució (peticions).  
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7. Conclusions 
 
7.1 Introducció 
 
Aquest apartat comenta les lliçons apreses durant el desenvolupament 
d’aquest projecte, i reflexiona sobre l’assoliment dels objectius. Es realitza una 
anàlisi del seguiment de la planificació i sobre la metodologia triada.  
 
7.2 Aprenentatges 
 
La planificació és bàsica per construir un sistema real. I la definició detallada de 
les tasques a realitzar en cada fase del desenvolupament és clau per realitzar 
aquesta planificació de la manera més acurada i realista possible. La 
planificació d’aquest treball ha patit diversos ajusts per planificacions massa 
optimistes o per dubtes sobre les tasques que s’havien de dur a terme al 
projecte. A més es va repetir la fase d’anàlisi, perquè es va plantejar 
erròniament, la qual cosa va endarrerir el projecte. La planificació i el seguiment 
són claus per dur a bon terme un projecte complint els objectius i l’abast 
proposat.  
 
Afegir que també una proposta inicial és la base a la qual és sustenta tota la 
feina posterior. Una bona definició del problema a resoldre i l’abast és molt 
necessària per tenir seguretat sobre si és assolible o no, en el temps previst.  
 
La inversió en temps dedicat a fer des de la proposta com la documentació del 
seguiment, com per fer l’anàlisi en profunditat, el disseny de pantalles, etc., té 
un retorn positiu, perquè ens estalvia temps a l’hora d’implementar la solució i 
assegura un producte final funcional i de qualitat. 
 
7.3 Assoliment dels objectius 
 
Com es veu reflectit als informes de seguiment hi ha hagut desviacions a la 
planificació per diversos riscos que s’han donat. Finalment per corregir la 
situació s’ha hagut de prescindir de la gestió de cursos que inicialment estava 
planificada, encara que l’objectiu general només tractava el tema dels 
materials. 
 
7.4 Anàlisi de la planificació i la metodologia 
 
Es valora positivament la implementació d’aquesta solució amb les eines i la 
metodologia triades. Les diverses iteracions —avaluació, anàlisi i 
desenvolupament— què permeten crear i refinar prototips al llarg del camí. 
Permet el desenvolupament relativament ràpid, i sense coneixements previs, 
d’un producte funcional després de només un parell d’iteracions.  
 
A la planificació inicial estaven programades dues iteracions de les quals 
només s’ha pogut fer la primera per falta de temps. Aquesta segona iteració 
hauria completat tots els objectius establerts i casos d’ús, i hauria millorat 
diversos aspectes de la solució donant un producte final més refinat. 
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A la planificació s’ha posat de manifest la falta d’experiència en la participació 
en aquests tipus de projectes i s’ha hagut de reajustar a cada fase. La 
necessitat de repetir l’anàlisi del cas també ha afectat als terminis proposats. 
 
7.5 Línies de treball futur 
 
Pel projecte actual: 
 

- Completar el projecte amb la gestió de cursos i cerques personalitzades. 
 

- Restringir l’edició i creació de categories i etiquetes a la persona o 
persones que es designin com a responsables de la informació. 
 

- Millorar els llistat dels elements que es consulten amb la possibilitat 
d’ordenar la taula segons el camp triat i també afegir la possibilitat de 
mostrar els resultats per pàgines, amb un número definit per l’usuari 
d’ítems que es poden mostrar. 

 
Per projectes futurs que se’n poden derivar de l’actual: 
 

- Ampliar el sistema d’informació per als materials produïts a tot el 
departament: Incloure tots els materials que genera el departament al 
sistema W4PASO, fent extensiu el seu ús a tots els membres del 
departament. Aquest projecte es podria planificar subdividit per àrees. 

 
- Automatitzar l’alta dels materials des de sistemes externs. Habitualment 

els materials es fan públics, ja sigui a sistemes de blog, Youtube o altres 
webs i carpetes compartides, seria interessant aconseguir que fos un 
sistema d’alta semi-automàtica del material des d’aquests sistemes 
externs. 

 
- Aprofundir en les funcionalitats que ofereix Foswiki per millorar o afegir 

funcionalitats. 
 

- En donar d’alta un material nou automatitzar un avís amb les dades del 
material adjuntes als membres del departament. Per estar tots 
assabentats de les novetats o actualitzacions. 
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8. Glossari 
 

CD: acrònim en anglès de Compact Disc, és un disc òptic utilitzat per a 
l'emmagatzematge de dades. 
 
PDF: acrònim en anglès de Portable Document Format o Format de Document 
Portàtil, és un format de fitxer desenvolupat per l'empresa Adobe com a fitxer 
contenidor de documents, independentment del programari, maquinari o 
sistema operatiu utilitzat. 
 
PMBOK: acrònim de l’anglès A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge, és una guia per a la gestió de projectes que es reconeixen com a 
bones pràctiques. 
 
SAM: acrònim en anglès de Successive Approximation Model, és un model de 
disseny instruccional iteratiu. 
 
SAM1: és el procediment bàsic per posar en pràctica SAM.  
 
TIC: acrònim de tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC o NTIC 
per a noves tecnologies de la informació i de la comunicació) 
  
URL: acrònim de l’anglès Uniform Resource Locator  és un identificador format 
per una seqüència de caràcters que designa recursos a una xarxa com 
Internet.  
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Annex I: Guia d'instal·lació de la màquina 
virtual W4PASO 
 
Per poder executa i accedir a la màquina virtual de l’aplicació W4PASO s’han 
de complir els següents requeriments: 
 

1. Programari per crear i executar màquines virtuals Oracle VirtualBox. 
2. Fitxer W4PASO.OVA. Aquest fitxer conté les configuracions i el disc de 

la màquina virtual. 
 
Per obtenir el programari Oracle VirtualBox hem d’accedir a l’enllaç: 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 
 
Ens descarregarem el binari pel sistema operatiu que fem servir a la nostra 
màquina. 
 
Aquesta guia d’instal·lació s’ha elaborat amb la configuració Ubuntu 16.04 LTS 
+ Oracle VirtualBox 5.2.4. 
 
Si tenim Ubuntu 16.04 LTS amb Secure Boot (UEFI), per poder realitzar la 
instal·lació i execució de VirtualBox correctament, haurem de fer servir les 
indicacions de l’article: «VirtualBox + Secure Boot + Ubuntu = fail» que 
trobarem a l’enllaç https://stegard.net/2016/10/virtualbox-secure-boot-ubuntu-
fail/. 
 
Quan tenim el programari, hem d’importar la màquina virtual de l’aplicació 
W4PASO.OVA. 

1. Obtenim el fitxer de la “OVA”. 
2. Obrim el programari VirtualBox. 
3. Anar al menú Fitxer > Importar servei virtualitzat. 
4. Cerquem i seleccionem el fitxer “OVA” de la nostra aplicació: 
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5.  Quan tenim el fitxer, continuem: 

 
 

6. Prenem el botó “Importar” i la configuració de la màquina virtual 
W4PASO es carrega i registra al nostre programari de virtualització: 
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Com accedim al wiki? 
 
A la màquina virtual W4PASO s’han habilitat 2 targetes de xarxa: 

- L’adaptador 1 configurat com a “NAT network” per poder navegar per 
internet i actualitzar el sistema. 
 

- L’adaptador 2 configurat com a “Host-only networking” que crea una 
xarxa privada entre l’ordinador i la màquina virtual. 

 
La configuració dels adaptadors de xarxa són: 
 

- Adaptador 1 “NAT”: configurat per DHCP intern i amb la IP 10.0.2.15. 
Configurarem el reenviament de ports per aquest tipus d’adaptador. El 
port 8888 es redirigeix al port 80 i el port 2220 al port 2220, tal com 
podem veure a la següent imatge. 
 

- Adaptador 2 “Host-only”: configurat de forma estàtica i amb la IP 
192.168.56.240 

 
Aquesta configuració s’ha definit per poder accedir a la màquina amb facilitat. 
També s’ha modificat el fitxer /etc/ssh/sshd_config canviant el port del servidor 
ssh de la màquina virtual del 22 al 2220. 
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A la següent imatge, hem introduït les credencials d’accés a la consola de la 
màquina virtual. Utilitzem l’usuari foswiki i la paraula clau foswiki.  
 
Una vegada hem accedit, ens mostra el següent missatge on ens mostra les 
adreces IP que té configurades la màquina. També podríem executar la 
comanda ifconfig per obtenir aquesta informació. 

 
 
Per realitzar la configuració de les 2 targetes de xarxa s’ha modificat el fitxer 
/etc/network/interfaces de la màquina virtual, així com es pot veure a la següent 
imatge. 
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Amb aquesta configuració es podrà accedir a la màquina virtual de diferents 
formes. A la següent imatge es mostren les modificacions realitzades al 
sistema operatiu per definir el nom de la màquina virtual.  
 

- Es modifica el fitxer /etc/hosts i afegint l’adreça IP de l’adaptador 2 
(192.168.56.240) de la màquina virtual, que s’ha definit de forma 
estàtica, amb el nom de foswiki i foswiki.local.  
 

- També s’han creat tres bash scripts per accedir a la màquina virtual per 
ssh i per accedir al disc (mount and umount) per pujar fitxers. Aquests 
són: ssh_foswiki.sh Per accedir per ssh a la màquina i 
foswiki_mountsshfs i foswiki_umountsshfs per muntar i desmuntar el 
sistema de fitxers. 

 
- Per fer un mount and umount del sistema de fitxers remot es fa servir el 

paquet sshfs (https://packages.ubuntu.com/search?keywords=sshfs).  
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Així es pot accedir tant al servidor web de la màquina virtual com al seu 
sistema de fitxers. 
 
Per accedir al wiki actiu, s’ha d’obrir el nostre navegador preferit i posarem el 
nom definit al nostre fitxer hosts (http://foswiki.local/W4PASO/WebHome), 
l’adreça IP de l’adaptador 2 directament 
(http://192.168.56.240/W4PASO/WebHome), o l’adreça IP de localhost o 
127.0.0.1 amb el port 8888 (http://127.0.0.1:8888/W4PASO/WebHome), com es 
mostra a les següents imatges: 
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Per últim, per poder accedir a l’administrador del wiki utilitzarem les 
credencials: 

Usuari:   admin 
Paraula clau:  foswiki 
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Annex II: Primer informe de seguiment 
 
Dades generals del projecte 

Situació general 

Aquest informe resumeix el període entre el 23/09/17 i l’11/10/17. El projecte 
Camí a l’organització aprehenent i la seva aplicació a la producció de material 
de suport a la docència, avança en les dates previstes. 

Per poder arribar satisfactòriament a la data de lliurament d’aquest informe, 
s’ha hagut dedicar més hores de les previstes entre setmana. I s’ha decidit que 
així serà fins el final del projecte. 

Lliurables adjunts 

Els lliurables adjunts són: 

- Primer informe de seguiment: és l’informe present a on es detalla la 
situació actual del projecte, les decisions preses, etc. 

 

- Proposta de projecte: és l’especificació del problema i la proposta de 
solució. 

 

- Planificació: es recull el cronograma de les tasques, les fites, la valoració 
econòmica i l’anàlisi de riscos. 

 

Decisions preses 

Com s’ha comentat, s’ha decidit augmentar les hores dedicades entre setmana, 
ja que si no, no era possible realitzar adequadament i en el temps previst el 
projecte. 

La metodologia seleccionada és tal com es raona al document de proposta de 
projecte la més adequada per aquest projecte concret, que necessita un 
desenvolupament ràpid per obtenir un producte funcional, i he valorat el fet que 
amb dues iteracions ha de ser més que suficient per assolir els objectius. 
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Estat del projecte 

Activitats i fites completades 

Taula 1. Llistat de tasques completades 

Codi Nom Descripció Resultats 

1 Proposta Definició del projecte ·Document de 
proposta 

2.1 Planificació Identificació de fites, tasques, 
recursos, riscos i costos.  

·Document de 
informació de 
planificació 

 

Taula 2: Relació de fites completades 

Codi Descripció Data planificada 

4.1 Validació del pre-projecte 01/10/2017 

4.2 Lliurament primer informe seguiment 11/10/2017 

 

 

Activitats a iniciar en el següent període 

Taula 3. Llistat de tasques a iniciar 

Codi Nom Descripció Resultats 

2.2 Informació de 
l’organització 

Localització de la informació 
existent a l’organització. 

·Registre dels 
materials i 
informació rellevant. 

2.3.1 Definició i anàlisi de 
requeriments 

Definició de requeriments del 
sistema i anàlisi juntament 
amb la informació obtinguda 
de la fase d’avaluació. 

·Document de 
requeriments. 

·Pla de millora del 
disseny 

2.3.2 Disseny i indicadors Definició de l’estructura de la 
informació al wiki i definició 
dels indicadors per a 
l’avaluació del disseny. 

·Document del 
disseny wiki 

·Document 
d’indicadors 
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Annex III: Segon informe de seguiment 
 
Indicadors de les dimensions del projecte 

 

Abast Es manté l’abast definit a la proposta inicial del projecte. 

Calendari Es produeix una petita desviació al calendari establert. 

Cost Es manté el cost del calendari ja que no s’han afegit hores. 

Riscos En aquesta fase s’ha donat el risc de més probabilitat. 

Qualitat Es manté el nivell de qualitat. 

Nivell de desviació: Molt | Poc | Sense desviació 

 
Dades generals del projecte 

Situació general 

Aquest informe resumeix el període entre el 12/10/17 i l’12/11/17. El projecte ha 
patit un retard de 4 dies per problemes imprevistos de salut. 

No s’ha pogut tenir l’entorn de desenvolupament en producció com estava 
previst i s’ha hagut de moure la data a on és previsible que es pugui tenir 
l’entorn de desenvolupament operatiu. 

 

Lliurables adjunts 

Els lliurables d’aquest període són: 

- Segon informe de seguiment: és l’informe present a on es detalla la 
situació actual del projecte, les decisions preses, els fets rellevants, etc. 

- Proposta de projecte: és l’especificació del problema i la proposta de 
solució. S’ha modificat el títol del projecte i s’ha incorporat informació 
nova respecte al fet que el cas real es vol tractar anònimament. 

- Anàlisi i disseny: inclou els lliurables corresponents a la fase d’anàlisi del 
cas i disseny del sistema. 

- Planificació: es reconfigura la planificació del projecte, el cronograma de 
les tasques i l’anàlisi de riscos. 

 

Decisions preses 

Tant la plataforma com el wiki que ha d’operar sobre ella han de ser de codi 
obert, ja que no s’ha contemplat en el cost de projecte per no haver-hi recursos 
econòmics reals per assolir-ho. 
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S’ha decidit no augmentar en aquesta fase el nombre d’hores dedicades i es 
preveu carregar aquesta desviació a la següent fase per tal de posar al dia les 
tasques que han quedat pendents fer. 

 
Estat del projecte 

Activitats i fites completades 

Taula 1. Llistat de tasques completades 

Codi Nom Descripció Resultats 

2.2 Informació de 
l’organització 

Localització de la informació 
existent a l’organització. 

·Registre dels 
materials i 
informació rellevant. 

2.3.1 Definició i anàlisi de 
requeriments 

Definició de requeriments del 
sistema i anàlisi juntament 
amb la informació obtinguda 
de la fase d’avaluació. 

·Document de 
requeriments. 

·Pla de millora del 
disseny(1) 

2.3.2 Disseny i indicadors Definició de l’estructura de la 
informació al wiki i definició 
dels indicadors per a 
l’avaluació del disseny. 

·Document del 
disseny wiki(2) 

·Document 
d’indicadors 

(1) Aquest pla de millora es generarà al final de cada iteració del prototip. 

(2) El document de disseny està començat però aquesta tasca no s’ha completat.  

 

Taula 2: Relació de fites completades 

Codi Descripció Data 
planificada 

Estat 

4.3 Llistat de requeriments 20/10/2017 Fet 

4.4 Definició d’indicadors 25/10/2017 Fet 

4.5 Entorn desenvolupament en producció 03/11/2017 Endarrerit 

4.6 Lliurament segon informe seguiment 08/11/2017 Fet: 
12/11/2017 

 

Activitats a iniciar en el següent període 

Les tasques 2.3.1 fins a la 2.3.4 es repetiran a les iteracions del model. Al 
diagrama de Gantt es desglossen en més detall. 
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Taula 3. Llistat de tasques 

Codi Nom Descripció Resultats 

2.3.1 Definició i anàlisi de 
requeriments 

Definició de requeriments del 
sistema i anàlisi juntament 
amb la informació obtinguda 
de la fase d’avaluació. 

·Document de 
requeriments. 

·Pla de millora del 
disseny 

2.3.2 Disseny i indicadors Definició de l’estructura de la 
informació al wiki i definició 
dels indicadors per a 
l’avaluació del disseny. 

·Document del 
disseny wiki 

·Document 
d’indicadors 

2.3.3 Prototip Implementació del wiki ·Disseny aplicat al 
wiki 

2.3.4 Avaluació: proves i 
valoració 

Elaborar un joc de proves i 
valoració dels indicadors 
definits 

·Document 
d’avaluació 
d’acompliment 

2.4 Prototip final i 
informe 

Implementació del wiki 
definitiu 

·Disseny aplicat al 
wiki 

·Informe final 
d’avaluació 
d’acompliment 
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Figura 1. Llistat de tasques actualitzat 

 

Fites 

Les fites s’han ajustat al desviament produït a l’estimació de la planificació del 
primer disseny i també a la inclusió de tasques noves més específiques i 
detallades al pla de treball. La qual cosa fa que aquestes dates variïn 
lleugerament de la primera planificació. 

Taula 4. Fites 

Codi Descripció Data planificada 

4.7 Primer disseny de solució 14/1172017 

4.5 Entorn desenvolupament en producció 15/11/2017 

4.8 Primer desenvolupament de prototip 25/11/2017 

4.9 Primera avaluació 29/11/2017 

4.10 Segon disseny de solució 5/12/2017 

4.11 Segon desenvolupament de prototip 17/12/2017 

4.12 Segona avaluació 20/12/2017 

4.13 Resultat final 26/12/2017 

4.14 Lliurament tercer informe seguiment 27/12/2017 
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Riscos 

Risc R1. Estimació optimista del temps assignat a les 
tasques o imprevistos personals 

Probabilitat 

50% 

Impacte No concloure a temps el projecte, augmentar el cost 

Acció 

mitigadora 

1. Llevar iteracions a la fase de disseny del prototip 
2. Consumir les 25h que es tenen de marge 
3. Redefinir els requeriments rellevant els que es lleven a un 

projecte derivat. 

 

Risc R2. Pèrdua del treball 
Probabilitat 

5% 

Impacte No concloure a temps el projecte 

Acció 

mitigadora 

4. Presentar resums del l’estat del projecte en el què s’ha 
perdut, per poder continuar. 

5. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 

Risc R3. Impossibilitat de lliurar la PAC2 a temps 
Probabilitat 

50% 

Impacte No concloure a temps el projecte 

Acció 

mitigadora 

6. Ampliar uns dies el termini de lliurament. 
7. Carregar a la següent fase el desviament. 
8. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

Risc R4. Sistema operatiu no instal·lat en termini 
Probabilitat 

50% 

Impacte No concloure a temps el projecte. Endarreriment de les altres 
tasques què hi depenen. 

Acció 

mitigadora 

9. Ajornar la data fins que sigui necessari per instal·lar el 
wiki. 

10. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 

Risc R5. Planificació optimista en la creació dels 
prototips 

Probabilitat 

15% 

Impacte No concloure a temps el projecte. Endarreriment de les altres 
tasques què hi depenen. 

Acció 

mitigadora 

11. Replantejar l’abast del projecte. 
12. Replantejar el número d’iteracions. 
13. Consumir les 25h que es tenen de marge. 
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Risc R6. Dificultats en la implementació 
Probabilitat 

25% 

Impacte No concloure a temps el projecte. Endarreriment de les altres 
tasques què hi depenen. 

Acció 

mitigadora 

14. Replantejar l’abast del projecte. 
15. Replantejar el número d’iteracions. 
16. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 

Risc 
R7. Planificació optimista en la preparació del 
banc de proves 

Probabilitat 

10% 

Impacte No concloure a temps el projecte 

Acció 

mitigadora 

17. Replantejar el número d’iteracions. 
18. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 



69   

Annex IV: Tercer informe de seguiment 
 
Indicadors de les dimensions del projecte 
 
Abast Es modifica l’abast definit a la proposta inicial del projecte. 
Calendari Es produeix una desviació al calendari establert. 
Cost Es manté el cost del calendari ja que no s’han afegit hores. 
Riscos En aquesta fase s’han donat diversos riscos. 
Qualitat Es manté el nivell de qualitat. 

Nivell de desviació: Molt | Poc | Sense desviació 

 
Dades generals del projecte 

Situació general 

Aquest informe resumeix el període entre el 12/11/17 i el 27/12/17. El projecte 
ha patit un retard important a les tasques previstes a causa de diversos 
problemes de salut i pel fet que a que ha estat necessari repetir l’anàlisi del 
projecte. 

Aquest fet ha provocat tota una sèrie d’ajustos tant a la planificació com a 
l’abast plantejat i s’ha hagut de posar en marxa diverses accions mitigadores 
planificades. 

Lliurables adjunts 

Els lliurables d’aquest període són: 

- Tercer informe de seguiment: és l’informe present a on es detalla la 
situació actual del projecte, les decisions preses, els fets rellevants, etc. 

- Planificació: es reconfigura la planificació del projecte, el cronograma de 
les tasques i l’anàlisi de riscos. 

- Guia d’instal·lació de la màquina virtual W4PASO. 

Decisions preses 

S’ha triat Foswiki que donarà suport al desenvolupament del projecte. 

Com no ha estat possible augmentar la dedicació en hores, finalment el 
projecte no ha augmentat el cost. Per contrarestar aquest fet, s’ha decidit 
desenvolupar només un prototip dels dos que estaven previstos.  

A l’anàlisi es va incloure la gestió de cursos que utilitzen els materials. 
Finalment quedarà per un projecte futur. Igualment les opcions de cerca 
definides als casos d’ús també es completaran a un projecte futur. 
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Estat del projecte 

Activitats i fites completades 

Les tasques de la taula següent són repetides, perquè anteriorment s’havia 
donat enfocament erroni a l’anàlisi del projecte. 

 

Taula 1. Llistat de tasques redefinides completades 

Codi Nom Descripció Resultats 

2.3.1.4 Reanàlisi Definició de requeriments del 
sistema i anàlisi. 

·Document de 
requeriments. 

2.3.2 Disseny Definició de l’estructura de la 
informació al wiki, casos 
d’ús i disseny de pantalles. 

·Document del 
disseny wiki. 

 

Estava planificat que com a resultat de la tasca d’anàlisi de requeriments hi 
hagués un document què seria el pla de millora del disseny. Aquest estudi ja no 
serà necessari, perquè només es farà una iteració de les dues planificades 
inicialment a la metodologia. 

De la tasca de disseny s’han llevat totes les referències a indicadors, ja que 
inicialment estaven pensats per mesurar l’acompliment dels objectius del 
desenvolupament del projecte. La qual cosa no tenia sentit en aquesta fase del 
projecte, ja que hauria d’incloure l’opinió dels usuaris que faran servir el 
sistema. 

Taula 2. Llistat de tasques completades 

Codi Nom Descripció Resultats 

2.3.3 Implementació 
prototip 

Implementació en el wiki del 
disseny. 

·Prototip del 
sistema. 

 

 

Taula 3: Relació de fites completades 

Codi Descripció Data 
planificada 

Estat 

4.6 Redefinició de requeriments 3/12/2017 Fet 

4.7 Disseny de solució 14/12/2017 Fet 

4.8 Entorn desenvolupament en producció 15/12/2017 Fet 

4.9 Desenvolupament de prototip 26/12/2017 Fet 

4.10 Lliurament tercer informe seguiment 27/12/2017 Fet 
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Les fites també s’han ajustat al desviament de la planificació. 

Activitats a iniciar en el següent període 

A continuació es desglossen les tasques de la fase 3: Tancament i defensa.  

Taula 4. Llistat de tasques 

Codi Nom Descripció Resultats 

3.1 Memòria Elaborar la memòria final del 
projecte 

·Memòria del 
projecte 

3.2 Presentació Crear el PDF · Document de 
suport per a la 
presentació PDF 

3.3 Videopresentació Creació del vídeo de 
presentació 

·Videopresentació 

3.4 Autoinforme Elaboració de l’autoinforme ·Autoinforme 

3.5 Defensa Defensa davant del tribunal ·Respostes a 
preguntes 
plantejades 

Fites 

Les fites són les següents: 

Taula 5. Fites 

Codi Descripció Data planificada 

4.11 Lliurament memòria del projecte 15/01/2018 

4.12 Defensa i publicació 26/01/2018 

 

Riscos 

 

El risc que s’ha donat s’ha produït per imprevistos personals (R1). Llavors per 
mitigar el retard derivat, s’ha realitzat l’acció mitigadora 1 i 3. Com s’ha 
comentat l’acció mitigadora 2 no s’ha pogut realitzar per la impossibilitat 
d’augmentar la dedicació al projecte. 

Referent al risc R4, s’ha aplicat l’acció mitigadora 4. En el moment que s’ha 
finalitzat el disseny, s’ha instal·lat el sistema per començar el desenvolupament 
del prototip. 
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Finalment es redueix a una iteració el desenvolupament del projecte i es deriva 
a un projecte futur el desenvolupament de les fitxes dels cursos i cerques 
personalitzades.  

Aquests són tots els riscos detectats en aquesta fase: 

 

Risc R1. Estimació optimista del temps assignat a les 
tasques o imprevistos personals 

Probabilitat 

90% 

Impacte No concloure a temps el projecte, augmentar el cost 

Acció 

mitigadora 

1. Llevar iteracions a la fase de disseny del prototip 
2. Consumir les 25h que es tenen de marge 
3. Redefinir els requeriments rellevant els que es lleven a un 

projecte derivat. 

 

Risc R2. Pèrdua del treball 
Probabilitat 

5% 

Impacte No concloure a temps el projecte 

Acció 

mitigadora 

4. Presentar resums del l’estat del projecte en el què s’ha 
perdut, per poder continuar. 

5. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 

Risc R3. Impossibilitat de lliurar la PAC3 a temps 
Probabilitat 

50% 

Impacte No concloure a temps el projecte 

Acció 

mitigadora 

6. Ampliar uns dies el termini de lliurament. 
7. Carregar a la següent fase el desviament. 
8. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 

Risc R4. Sistema operatiu no instal·lat en termini 
Probabilitat 

90% 

Impacte No concloure a temps el projecte. Endarreriment de les altres 
tasques què hi depenen. 

Acció 

mitigadora 

9. Ajornar la data fins que sigui necessari per instal·lar el 
wiki. 

10. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 

Risc 
R5. Planificació optimista en la creació dels 
prototips 

Probabilitat 

15% 
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Impacte No concloure a temps el projecte. Endarreriment de les altres 
tasques què hi depenen. 

Acció 

mitigadora 

11. Replantejar l’abast del projecte. 
12. Replantejar el número d’iteracions. 
13. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

Risc R6. Dificultats en la implementació 
Probabilitat 

50% 

Impacte No concloure a temps el projecte. Endarreriment de les altres 
tasques què hi depenen. 

Acció 

mitigadora 

14. Replantejar l’abast del projecte. 
15. Replantejar el número d’iteracions. 
16. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

Risc 
R7. Planificació optimista en la preparació del 
banc de proves 

Probabilitat 

10% 

Impacte No concloure a temps el projecte 

Acció 

mitigadora 

17. Replantejar el número d’iteracions. 
18. Consumir les 25h que es tenen de marge. 

 
Planificació de tasques i fites final del projecte 

Fites 

Taula 6: Relació de fites 

Codi Descripció Data planificada 

4.1 Validació del pre-projecte 01/10/2017 

4.2 Lliurament primer informe seguiment 11/10/2017 

4.3 Llistat de requeriments 20/10/2017 

4.4 Definició d’indicadors 25/10/2017 

4.5 Lliurament segon informe seguiment 12/11/2017 

4.6 Redefinició de requeriments 3/12/2017 

4.7 Disseny de solució  14/12/2017 

4.8 Entorn desenvolupament en producció 15/12/2017 

4.9 Desenvolupament de prototip 26/12/2017 

4.10 Lliurament tercer informe seguiment 27/12/2017 

4.11 Lliurament memòria del projecte 15/01/2018 

4.12 Defensa i publicació 26/01/2018 
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Tasques 

Figura 1. Llistat de tasques actualitzat 

 

 

Diagrama de Gantt 

El diagrama mostra una visió general de la línia de temps amb la planificació 
temporal de les activitats i fites. 
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Figura 2: Diagrama de Gantt del projecte 

 
 



76   

Annex V: GNU Free Documentation License 

GNU Free Documentation License 

Version 1.3, 3 November 2008 

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. 

<https://fsf.org/> 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, 

but changing it is not allowed. 

0. PREAMBLE 

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and 

useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective 

freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or 

noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a 

way to get credit for their work, while not being considered responsible for 

modifications made by others. 

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document 

must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public 

License, which is a copyleft license designed for free software. 

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because 

free software needs free documentation: a free program should come with manuals 

providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to 

software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or 

whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for 

works whose purpose is instruction or reference. 

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS 

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice 

placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this 

License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, 

to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to 

any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as 

"you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way 

requiring permission under copyright law. 
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A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a 

portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another 

language. 

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document 

that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document 

to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could 

fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of 

mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship 

could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of 

legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them. 

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as 

being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released 

under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is 

not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant 

Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none. 

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover 

Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under 

this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may 

be at most 25 words. 

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in 

a format whose specification is available to the general public, that is suitable for 

revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images 

composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available 

drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic 

translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in 

an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been 

arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. 

An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy 

that is not "Transparent" is called "Opaque". 

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without 

markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly 

available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed 

for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and 

JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by 

proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing 
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tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF 

produced by some word processors for output purposes only. 

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following 

pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the 

title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" 

means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the 

beginning of the body of the text. 

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to 

the public. 

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is 

precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in 

another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such 

as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve 

the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a 

section "Entitled XYZ" according to this definition. 

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that 

this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be 

included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any 

other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on 

the meaning of this License. 

2. VERBATIM COPYING 

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or 

noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license 

notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that 

you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use 

technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies 

you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. 

If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in 

section 3. 

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may 

publicly display copies. 
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3. COPYING IN QUANTITY 

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of 

the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires 

Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all 

these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the 

back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of 

these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally 

prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying 

with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document 

and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects. 

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the 

first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest 

onto adjacent pages. 

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, 

you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque 

copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the 

general network-using public has access to download using public-standard network 

protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you 

use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin 

distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will 

remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you 

distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to 

the public. 

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well 

before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you 

with an updated version of the Document. 

4. MODIFICATIONS 

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions 

of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under 

precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus 

licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a 

copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version: 

 A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from 

that of the Document, and from those of previous versions (which 
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should, if there were any, be listed in the History section of the 

Document). You may use the same title as a previous version if the 

original publisher of that version gives permission. 

 B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities 

responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, 

together with at least five of the principal authors of the Document (all of 

its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you 

from this requirement. 

 C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified 

Version, as the publisher. 

 D. Preserve all the copyright notices of the Document. 

 E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent 

to the other copyright notices. 

 F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice 

giving the public permission to use the Modified Version under the terms 

of this License, in the form shown in the Addendum below. 

 G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and 

required Cover Texts given in the Document's license notice. 

 H. Include an unaltered copy of this License. 

 I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to 

it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the 

Modified Version as given on the Title Page. If there is no section 

Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, 

authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then 

add an item describing the Modified Version as stated in the previous 

sentence. 

 J. Preserve the network location, if any, given in the Document for 

public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the 

network locations given in the Document for previous versions it was 

based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a 

network location for a work that was published at least four years before 

the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to 

gives permission. 

 K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", 

Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the 
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substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or 

dedications given therein. 

 L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in 

their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not 

considered part of the section titles. 

 M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may 

not be included in the Modified Version. 

 N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or 

to conflict in title with any Invariant Section. 

 O. Preserve any Warranty Disclaimers. 

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as 

Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at 

your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their 

titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These 

titles must be distinct from any other section titles. 

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but 

endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of 

peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative 

definition of a standard. 

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up 

to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified 

Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be 

added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already 

includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement 

made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you 

may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added 

the old one. 

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission 

to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified 

Version. 

5. COMBINING DOCUMENTS 

You may combine the Document with other documents released under this License, 

under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you 
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include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, 

unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license 

notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers. 

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical 

Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant 

Sections with the same name but different contents, make the title of each such section 

unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or 

publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment 

to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined 

work. 

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various 

original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any 

sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You 

must delete all sections Entitled "Endorsements". 

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS 

You may make a collection consisting of the Document and other documents released 

under this License, and replace the individual copies of this License in the various 

documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow 

the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other 

respects. 

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually 

under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted 

document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of 

that document. 

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS 

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent 

documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an 

"aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal 

rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the 

Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in 

the aggregate which are not themselves derivative works of the Document. 

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the 

Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the 
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Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the 

aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. 

Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate. 

8. TRANSLATION 

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of 

the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with 

translations requires special permission from their copyright holders, but you may 

include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions 

of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the 

license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also 

include the original English version of this License and the original versions of those 

notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the 

original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will 

prevail. 

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or 

"History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically 

require changing the actual title. 

9. TERMINATION 

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly 

provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or 

distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License. 

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular 

copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder 

explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright 

holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days 

after the cessation. 

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if 

the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the 

first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that 

copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the 

notice. 

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties 

who have received copies or rights from you under this License. If your rights have 
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been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the 

same material does not give you any rights to use it. 

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE 

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free 

Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to 

the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

See https://www.gnu.org/licenses/. 

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document 

specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" 

applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that 

specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the 

Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this 

License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free 

Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future 

versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a 

version permanently authorizes you to choose that version for the Document. 

11. RELICENSING 

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide 

Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities 

for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of 

such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site 

means any set of copyrightable works thus published on the MMC site. 

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license 

published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a 

principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft 

versions of that license published by that same organization. 

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of 

another Document. 

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works 

that were first published under this License somewhere other than this MMC, and 

subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or 

invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008. 
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The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-

BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is 

eligible for relicensing. 

ADDENDUM: How to use this License for your documents 

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the 

document and put the following copyright and license notices just after the title page: 

    Copyright (C)  YEAR  YOUR NAME. 

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify 

this document 

    under the terms of the GNU Free Documentation License, 

Version 1.3 

    or any later version published by the Free Software 

Foundation; 

    with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and 

no Back-Cover Texts. 

    A copy of the license is included in the section 

entitled "GNU 

    Free Documentation License". 

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the 

"with … Texts." line with this: 

    with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, 

with the 

    Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover 

Texts being LIST. 

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the 

three, merge those two alternatives to suit the situation. 

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend 

releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as 

the GNU General Public License, to permit their use in free software. 


