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7.3 Disseny de la base de dades

El disseny d'una base de dades amb Winisis comporta nou passos:

1. Creació de l'estructura de camps o taula de definició de dades que en la

terminologia del programa rep el nom de FDT (Field Definition Table). En

aquest fitxer es determinen els camps i es defineixen les característiques

següents:

• El nom del camp

• L'etiqueta numèrica que servirà per a la identificació interna dels camps

(el Winisis l'anomena Tag)

• L'existència o no de subcamps i l'identificador

• El patró de les dades a introduir. Serveix per validar el format del

contingut del camp. Per exemple, si el patró que es defineix és el

següent: 9999/99/99 indica que les dades a introduir han de ser exactes

a la mostra: els quatre primers dígits numèrics, seguits d'una barra, els

dos caràcters següents numèrics, seguits d'una segona barra i a

continuació dos caràcters numèrics més.

• El tipus de dades: alfabètiques, numèriques o alfanumèriques

• La repetibilitat dels camps; és a dir, la possibilitat que un camp admeti

múltiples entrades.

2. Definició de la taula d'indexació que en la terminologia del programa rep el

nom de FST (Field Selection Table). Serveix per identificar els camps que

seran punts d'accés a la base de dades, el contingut dels quals formarà part

del fitxer invers a partir del qual l'usuari podrà interrogar la base de dades.

En la taula d'indexació es defineixen les característiques següents:

• L'etiqueta de l'índex. Cada índex s'ha d'identificar amb una etiqueta

numèrica que ha de coincidir amb una etiqueta de camp.
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• La tècnica d'indexació. EL Winisis proveeix de vuit tècniques: per

paraula, per camp sencer, per subcamp, per expressions encerclades

entre braquets <>, per expressions encerclades entre barres / /, per

camps i paraules precedits d'un literal, per expressions entre braquets

precedides d'un literal i per expressions entre barres precedides d'un

literal.

• El format de les expressions indexades: utilitzant el llenguatge de

formats del Winisis es defineix quins camps van a parar a cada índex i

quin format concret adopten els valors del camp (majúscules, subcamps,

signes de puntuació...).

3. Disseny de models de registre per a l'entrada de dades que en la

terminologia del programa reben el nom de FMT (fulls d'entrada de dades).

Es poden crear múltiples fulls d'entrada de dades, cadascun d'ells adequat

a un tipus de registre determinat. En els fulls d'entrada de dades es

defineixen les característiques següents:

• Els camps que en formaran part.

• L'ordre d'aparició en el model d'entrada de dades.

• Un missatge d'ajuda per a cada camp on es pot indicar normes

d'introducció de dades.

• Valors per defecte que s'introduiran automàticament cada vegada que es

crei un registre amb aquest full d'entrada de dades.

• Validació d'entrada de dades referent a tot el registre, com per exemple

la possibilitat de determinar quins camps seran obligatoris.

• Validació d'entrada de dades referent a cada camp, com per exemple

associar els valors d'un camp a una llista predeterminada.

4. Disseny de formats de visualització que en la terminologia del programa

reben el nom de PFT (Print Format Table). Es poden crear múltiples formats

de sortida on es defineix els camps que es volen visualitzar, en quin ordre i

amb quina presentació. Els formats de sortida són operatius per visualitzar

els registres en pantalla i també per crear llistats exportables directament a
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la impressora o a un processador de textos. El Winisis proveeix d'un

llenguatge de formats molt complex que permet determinar, a grans trets,

les següents característiques:

• Presència o absència de camps.

• L'ordre dels camps.

• La font, el tamany, i l'estil de la lletra.

• Incorporació de literals.

• Possibilitat d'utilitzar condicions.

• Associar el registre a fitxers externs.

• Relacionar bases de dades i relacionar registres.

5. Disseny de llistats de sortida de la informació, que en la terminologia del

programa reben el nom de WPR (Worksheet Print Report). Winisis permet

definir múltiples dissenys d'informes on es pot decidir el tipus de presentació

de les dades i l'ordenació dels registres. Bàsicament es poden definir les

següents característiques

• Quins registres formen part de l'informe: tota la base de dades, un rang

de registres determinat o el resultat d'una cerca prèvia.

• El format de visualització.

• On s'exporta: a impressora o a un fitxer ASCII.

• Tipus de presentació de la pàgina: títol de l'informe, marges i numeració

de pàgines.

• La seqüència en què s'exporten els registres: s'admet fins a quatre

nivells de jerarquització.

• Els encapçalaments.

6. Fitxer de paraules buides. Cal crear un fitxer de paraules buides específic

per a cada base de dades per evitar un creixement desmesurat del fitxer

invers.
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7. Taules de caràcters. Cal dissenyar dues taules per a què el programa

reconegui els caràcters alfabètics i faci la conversió correcta de les lletres

minúscules a les majúscules. Winisis proveeix de dues taules estàndards

que s'han modificat per incorporar-hi les especificacions pròpies del castellà

i el català.

8. Disseny de menús de pantalla per a crear interfícies d'usuari que

automatitzin certes operacions i facilitin la consulta als usuaris.

9. Definició de drets d'usuari. Cal crear diferents passwords adequats a

diferents tipus d'usuari per tal de limitar l'accés a diferents parts de la base

de dades i a diferents opcions del programa.

7.3.1 Taula de definició de dades (FDT)

A continuació es mostren les taules de definició de dades de les bases de

dades AEVSE i AEVIT. Les dues taules són idèntiques pel que fa al nom dels

camps. Varien en les característiques de cada camp i (com es pot apreciar en

les tres primeres files de cada taula) en els fitxers associats de formats de

visualització, de taules d'indexació i de models de registre.

El significat de les columnes és el següent:

- Nom del camp: nom d'identificació del camp

- Subcamps/patró: definició dels delimitadors de subcamps; cada lletra

correspon a un subcamp. Per exemple, el camp de dates de producció

conté 3 subcamps que s'identifiquen amb les lletres a, b, c. El seu significat

s'explica en detall en el manual de descripció. En aquesta columna també

es pot definir el model d'entrada de dades en el cas que es vulgui que el

valor dels camps s'adeqüi a un patró determinat. Per exemple, el camp de

data de descripció conté el format d'introducció de dates.
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Tag: etiqueta numèrica identificativa del camp.

Longitud: longitud màxima del camp. En el cas de Winisis la longittud és

definida automàticament pel programa que li atorga un valor orientatiu de

1000 caràcters. Aquesta informació només serveix de control intern per tal

de calcular que el nombre màxim de caràcters d'un registre (o d'un camp)

no excedeixi de 32.000 caràcters.

Caràcter, defineix si les dades a entrar són alfabètiques, numèriques o

alfanumèriques. Tots els camps de la base de dades estan definits com

alfanumèrics.

Repetible: indica si el camp admet múltiples ocurrències. El valor zero (0)

significa entrada singular. El valor ú (1) significa entrada múltiple.

Taula 42. FDT de la base de dades AEVSE

W:AEVSE CODI
F:AEVSECODI USUAS
S:AEVSE
***

Nom del camp

Data de descripció
Data de modificació
Arxiver
Observacions
Tipus de fons
Codi d'arxiu
Codi de fons
Nivell de descripció
Codi de classificació
Títol formal
Títol atribuït
Dates de producció
Número unitat arxivística
Número de subunitat
Codi productor
Nom del productor
Història de la custòdia
Dades sobre l'ingrés
Dates formació descripció
Increments
Resum
Tipologia diplomaticojurídica
Descriptors: matèries
Descriptors: onomàstics
Descriptors: geogràfics
Descriptors: id. Lliures
Instruments de descripció
Documents de l'expedient
Llengua dels documents

Subcamps/ Tag
Patró
9999/99/99 1
9999/99/99 2

3
4
5
100
103
105
106
108
109

abc 114
115
116
202

abed 203
205

abc 206
207
208
301
303
304
305
306
307
308

abed 309
401

Longitud

1000
1000
1000
200
1000
10
1000
1000
13
1000
1000
100
1000
1000
13
1000
1000
500
50
1000
1650
500
200
200
200
200
200
1000
1000

Caràcter

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Repetible

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
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Sistema d'organització
Original/còpia
Característiques físiques abcd
Volum de la unitat
Estat de conservació ab
Manuscrit/imprès
Dipòsit
Signatura topogràfica
Núm. capsa ab
U.desc. internes relacionades ab
U. dése, externes relacionades
Bibliografia abcdef
Localització dels originals
Existència de còpies
Informació sobre avaluació i tria
Estatus legal
Nivell de confidencialitat
Condicions d'accés
Drets i cond. de reproducció
Notes
Fons
Codi de classificació
Títol
Dates de producció
Nom del productor
Paraula clau de contingut
Descriptors
Llengua
Documents relacionats
Arxiver
Codi d'arxiu
Codi Productor
Nivell de descripció
Signatura topogràfica

402
403
405
406
407
408
501
502
503
601
602
603
604
605
718
801
802
803
804
900
980
981
982
983
984
985
986
987
989
990
991
992
993
994

200
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Taula 43. FDT de la base de dades AEVIT

W:AEVIT JORDI ANNA RGM
F:AEVIT USUAR IMPRE CURT RESTA PROVA
S:AEVIT JORDI ORDRE
***

Nom del camp

Data de descripció
Data de modificació
Arxiver
Observacions
Tipus de fons
Codi d'arxiu
Codi de fons
Nivell de descripció
Codi de classificació
Títol formal
Títol atribuït
Dates de producció
Número unitat arxivística
Número de subunitat
Codi productor
Nom del productor
Història de la custòdia

Subcamps/ Tag
Patró
9999/99/99 1
9999/99/99 2

3
4
5
100
103
105
106
108
109

abc 114
115
116
202

abcd 203
205

Longitud

1000
1000
1000
200
1000
10
1000
1000
13
1000
1000
100
1000
1000
13
1000
1000

Caràcter

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Repetible

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
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Dades sobre l'ingrés abc
Dates formació descripció
Increments
Resum
Tipologia diplomaticojurfdica
Descriptors: matèries
Descriptors: onomàstics
Descriptors: geogràfics
Descriptors: id. lliures
Instruments de descripció
Documents de l'expedient abcd
Llengua dels documents
Sistema d'organització
Original/còpia
Característiques físiques abcd
Volum de la unitat
Estat de conservació ab
Manuscrit/imprès
Dipòsit
Núm. armari
Núm. capsa ab
U. dése, internes relacionades ab
U.desc. externes relacionades
Bibliografia abcdef
Localització dels originals
Existència de còpies
Informació sobre avaluació i tria
Estatus legal
Nivell de confidencialitat
Condicions d'accés
Drets i cond. de reproducció
Notes
Fons
Codi de classificació
Títol
Dates de producció
Nom del productor
Paraula clau de contingut
Descriptors
Llengua
Documents relacionats
Arxiver
Codi d'arxiu
Codi Productor
Nivell de descripció
Signatura topogràfica

206
207
208
301
303
304
305
306
307
308
309
401
402
403
405
406
407
408
501
502
503
601
602
603
604
605
718
801
802
803
804
900
980
981
982
983
984
985
986
987
989
990
991
992
993
994

500
50
1000
1650
500
200
200
200
200
200
1000
1000
200
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



Capítol 7. Disseny tècnic de l'aplicació AEV- 393

7.3.2 Taula d'indexació (FST)

Les taules d'indexació defineixen els punts d'accés a les bases de dades.

S'han creat dos tipus de taules per a cada base de dades. Una que construeix

el fitxer invers per als administradors de la base de dades i una segona taula,

més restringida, que produeix el diccionari de consulta pels usuaris.. A

continuació es mostren les taules creades amb l'explicació dels camps

indexats, del tipus d'índex escollit per a cada cas i del format d'extracció de

dades.

• Taula d'indexació per a l'administració de la base de dades

Aquesta taula preveu la indexació de tots els camps, ja que serveix de suport

als administradors de la base dades i als arxivers pel manteniment i la revisió

periòdica de la informació introduïda.

Els fitxers de les dues bases de dades AEVSE i AEVIT són pràcticament iguals

però contenen petites diferències per tal d'adequar la cerca d'informació a les

característiques de la descripció de les sèries o dels expedients. A tall

d'exemple, el camp de títol de la base de dades AEVSE està indexat de dues

maneres: el camp sencer, que permet accedir a la informació pel nom complet

de la sèrie documental, i paraula per paraula, per tal fer cerques aproximatives

quan no es recorda el títol exacta d'una sèrie. En canvi en la base de dades

AEVIT, degut a la seva longitud, el camp títol només s'ha indexat paraula per

paraula.
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Taula 44. FST d'administració de la base de dades AEVSE (fitxer AEVSE.FST)

Tag

3

4

100

103

105

106

108

114

203

301

303

304

305

306

307

308

401

402

403

405

406

407

408

502

Camp

Arxiver

Observacions

Codi d'arxiu

Codi de fons

Nivell de descripció

Codi de classificació

Títol formal

Dates de producció

Nom del productor

Resum

Tipologia diplomático
jurídica

Descriptors: matèries

Descriptors:
onomàstics

Descriptors: geogràfics

Descriptors:
identitlcadors lliures

Instruments de
descripció

Llengua dels
documents

Sistema d'organització

Original/còpia

Característiques
físiques

Volum de la unitat

Estat de conservació

Manuscrit/imprès

Número armari

Tipus d'índex

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer amb literal

Camp sencer amb literal

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Subcamps: data d'inici i data final

Camp sencer (cognom, nom i
dignitat)

Paraula clau

Camp sencer

Expressions encerclades entre < >

Paraula clau

Expressions encerclades entre < >

Paraula clau

Expressions encerclades entre < >

Paraula clau

Expressions encerclades entre < >

Paraula clau

Paraula clau

Camp sencer

Paraula clau

Paraula clau

Subcamps: suport, unitat
d'instal·lació, mides

Camp sencer

Subcamp codi

Paraula clau del subcamp
comentaris

Camp sencer

Camp sencer

Format

30v3

4 4 mhl,v4

1000mhl,"CA="v100

1035mhl,"CF="v103

1050V105

1060mhl,v106

1084mhl,v108

1080V108

1140v114Aa/v114Ab/

203 0 (v203Aa,|, |v203Ab,|,
|v203Ad,/d203)

301 4 mhl,v301

303 0 (v303/)

304 2 v304

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

305 2 v305

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

306 2 v306

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

307 2 v307

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

308 4 mhl,v308

401 0 (v401/)

402 4 mhl,v402

403 4 mhl,v403

405 0 v405Aa/v405Ab/v405Ac/

406 0 v406

407 0 v407Aa

407 4 mhl,v407Ab

408 0 (v408/)

502 0 v502
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601

602

603

604

605

718

801

803

804

900

Unitats de descripció
internes relacionades

Unitats de descripció
externes relacionades

Bibliografia

Localització dels
originals

Existència de còpies

Informació sobre
avaluació i tria

Estatus legal

Condicions d'accés

Drets i condicions de
reproducció

Notes

Subcamp codi precedit del literal
SR

Paraula clau del subcamp
comentaris

Paraula clau

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

601 0(|SR=|v601Aa/)

601 4mhl,(v601Ab/)

602 4 mhl,(v602/)

603 4 mhl,(v603/)

604 0 v604

605 0 v605

7184mhl,v718

801 0 v801

803 0 v803

804 0 v804

900 4 mhl,v900
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Taula 45. FST d'administració de la base de dades AEVIT (fitxer AEVIT.FST)

Tag

3

4

103

105

106

108

109

114

115

116

203

301

303

304

305

Camp

Arxiver

Observacions

Codi de fons

Nivell de descripció

Codi de classificació

Tftol formal

Títol atribuït

Dates de producció

Número unitat
arxivística

Número subunitat
arxivística

Nom del productor

Resum

Tipologia diplomático
jurídica

Descriptors: matèries

Descriptors:
onomàstics

T/pus d'índex

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Paraula clau

Subcamps: data d'inici i data final

Camp sencer

Camp sencer

Camp sencer (cognom , nom i
dignitat)

Paraula clau

Camp sencer

Expressions encerclades entre < >

Expressions encerclades entre < >
heretades de Fons i Sèries

Paraula clau

Paraula clau dels descriptors
heretats de Fons

Paraula clau dels descriptors
heretats de les Sèries

Expressions encerclades entre < >

Expressions encerclades entre < >
heretades de Fons i Sèries

Paraula clau

Paraula clau dels descriptors
heretats de Fons

Paraula clau dels descriptors
heretats de les Sèries

Format

30v3

4 4 mhl,v4

1030v103

1050V105

1060mhl,v106

1084mhl,(v108/)

1094mhl,v109

1140v114Aa/v114Ab/

1150V115

1160V116

203 0 (v203Aa,|, |v203Ab,|,
|v203Ad,/d203)

301 4 mhl,v301

303 0 (v303/)

304 2 v304

304 2 ref->aevse(l-
>aevse(v1 03),v304)/ref-
>aevse(l->aevse(v1 06),v304)

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v1 03),v304/v305/v306/
v307)

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v1 06),v304/v305/v306/
v307)

305 2 v305

305 2 ref->aevse(l-
>aevse(v103),v305)/ref-
>aevse(l->aevse(v1 06),v305)

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v1 03),v304/v305/v306/
v307)

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v106),v304/v305/v306/
v307)
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306

307

308

309

401

402

403

405

406

407

408

502

601

Descriptors: geogràfics

Descriptors:
identificadors lliures

Instruments de
descripció

Documents de
l'expedient

Llengua dels
documents

Sistema d'organització

Original/còpia

Característiques
físiques

Volum de la unitat

Estat de conservació

Manuscrit/imprès

Número armari

Unitats de descripció
internes relacionades

Expressions encerclades entre < >

Expressions encerclades entre < >
heretades de Fons i Sèries

Paraula clau

Paraula clau dels descriptors
heretats de Fons

Paraula clau dels descriptors
heretats de les Sèries

Expressions encerclades entre < >

Expressions encerclades entre < >
heretades de Fons i Sèries

Paraula clau

Paraula clau dels descriptors
heretats de Fons

Paraula clau dels descriptors
heretats de les Sèries

Paraula clau

Paraula clau

Camp sencer

Paraula clau

Paraula clau

Subcamps:suport, unitat
d'instal·lació, mides

Camp sencer

Subcamp codi

Paraula clau del subcamp
comentaris

Camp sencer

Camp sencer

Subcamp codi precedit del literal
SR

Paraula clau del subcamp
comentaris

306 2 v306

306 2 ref->aevse(l-
>aevse(v1 03),v306)/ref-
>aevse(l->aevse(v1 06),v306)

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v103),v304/v305/v306/
v307)

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v1 06),v304/v305/v306/
v307)

307 2 v307

307 2 ref->aevse(l-
>aevse(v1 03),v307)/ref-
>aevse(l->aevse(v1 06),v307)

985 4 mhl,v304/v305/v306/v307

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v1 03),v304/v305/v306/
v307)

985 4 mhl,ref->aevse(l-
>aevse(v1 06),v304/v305/v306/
v307)

308 4 mhl,v308

309 4 mhl,(v309Aa/)

401 0 (v401/)

402 4 mhl,v402

403 4 mhl,v403

405 0 v405Aa/v405Ab/v405Ac/

406 0 v406

407 0 v407Aa

407 4 mhl,v407Ab

408 0 (v408/)

502 0 v502

601 0(|SR=|v601Aa/)

601 4mhl,(v601Ab/)
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602

603

604

605

718

801

803

804

900

994

Unitats de descripció
externes relacionades

Bibliografia

Localització dels
originals

Existència de còpies

Informació sobre
avaluació i tria

Estatus legal

Condicions d'accés

Drets i condicions de
reproducció

Notes

Signatura topogràfica
formada per: codi de
fons i unitat arxivística.

Paraula clau

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer de codi de fons,
número d'armari i número d'unitat
arxivística precedits del literal: SR=

602 4 mhl,(v602/)

603 4 mhl,(v603/)

604 0 v604

605 0 v605

7184mhl,v718

801 Ov801

803 0 v803

804 0 v804

900 4 mhl,v900

9940
mhl,"ST="v103,v502".",v1 15

• Taula d'indexació per a la consulta de la base de dades

Aquesta taula preveu la indexació dels camps que s'han considerat útils per a

la consulta d'informació des del punt de vista dels usuaris de l'Arxiu Episcopal

de Vic, format principalment per investigadors.

Per tal d'ordenar adequadament els índexs, s'han creat en la taula de definició

de camps (FDT) una sèrie de camps ficticis que s'identifiquen amb una etiqueta

numèrica (del 980 fins el 999). Serveixen, en primer lloc, per a definir l'ordre de

presentació dels índexs en la pantalla de consulta, ja que per defecte l'Isis els

mostra ordenats segons l'etiqueta numèrica. En segon lloc, s'han emprat per a

donar el nom més adequat a cada índex, el qual no ha de coincidir

necessàriament amb el nom del camp indexat. I, en tercer lloc, han permès de

construir cada índex amb els valors de diferents camps.
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Taula 46. FST de consulta de la base de dades AEVSE (fitxer usuas.fst)

Tag

980

981

982

983

984

985

986

987

989

990

991

993

Camps

Codi de fons

Codi de classificació

Títol

Dates de producció de la
sèrie

Nom del productor

Paraula clau de contingut

Tipologia diplomático-jurídica

Descriptors: matèries

Descriptors: onomàstics

Descriptors: identificadors
lliures

Llengua dels documents

Unitats de descripció internes

Unitats de descripció
externes

Bibliografia: autors i títol

Arxiver

Codi d'Arxiu

Nivell de descripció

Tipus d'índex

Camp sencer

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Paraula clau del
camp de resum

Camp sencer

Expressions
encerclades
entre < >

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Camp sencer

Format

9800"CF='V103

981 Ov106,ref->aevse(l-
>aevse(v106),

""v108)

9820V108

9824mhl,v108

9831 mhl,v114Aa/v114Ab/

984 0 (v203Aa,|, |v203Ab,|,
|v203Ad,/d203)

984 4 mhl,v203

985 4 mhl,v301

986 0 (v303/)

986 2 V304,v305,v306,v307

9870(v401/)

9890(|SR=|v601Aa/)

989 4 mhl,v601Ab/,v602/,(v603Ab/),
(v603Aa/)

990 0 v3

991 OvIOO

9930V105
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Taula 47. FST de consulta de la base de dades AEVIT (fitxer usua.fst)

Tag

980

981

982

983

984

985

986

987

989

990

991

993

Camps

Codi de fons i títol

Codi de classificació i títol

Títol

Documents de l'expedient:
títol

Dates de producció

Nom del productor

Paraula clau de contingut

Tipologia diplomático-
jurídica

Descriptors: matèries

Descriptors: onomàstics

Descriptors: identificadors
lliures

Llengua dels documents

Unitats de descripció
internes

Unitats de descripció
externes

Bibliografia: autors i títol

Arxiver

Codi d'Arxiu

Nivell de descripció

Tipus d'index

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Paraula clau

Paraula clau del
camp de resum

Camp sencer

Expressions
encerclades
entre < >

Camp sencer

Paraula clau

Camp sencer

Camp sencer

Camp sencer

Format d'indexació

980 0 103,ref->aevse(l->aevse(v103),

""v108)

981 0 106,ref->aevse(l->aevse(v106),

"'V108)

982 4 mhl,v108/,v109,/,(v309Aa/)

983 1 mhl,v114Aa/v114Ab/,(v309Ab/)

984 0 (v203Aa,|, |v203Ab,|, |v203Ad,
/d203/)

984 4 mhl,v203

985 4 mhl,v301

986 0 (v303/)

986 2 V304,v305,v306,v307

987 0 (v401/)

9890(|SR=|v601Aa/)

989 4 mhl,v601Ab/,v602/,(v603Ab/),
(v603Aa/)

990 0 v3

991 OvIOO

9930V105
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7.3.3 Models de registre per a l'entrada de dades (FMT)

El programa permet crear múltiples fulls d'entrada de dades, cadascun d'ells

adequat a tipus de registre diferents. Tal i com s'ha explicat anteriorment en

aquests fulls d'entrada de dades s'hi defineixen els camps que en formaran

part, en quin ordre, els missatges d'ajuda, els valors per defecte i el tipus de

validació de dades.

Aquesta possibilitat permet, per exemple, crear diferents fulls cadascun

adequat a un nivell de descripció (fons i sèrie per a la base de dades AEVSE;

unitat arxivística i subunitat per la base de dades AEVIT). En l'Arxiu Episcopal

de Vic s'ha optat per una solució més oberta. Per a cada base de dades s'ha

definit un únic full de treball bàsic que conté tots els camps que s'utilitzen en la

introducció de dades. A partir d'aquí, cada arxiver té la possibilitat de crear els

seus models de registre particulars per tal de definir les característiques pròpies

de la documentació que introdueix en cada moment: restringir els camps,

ordenar-los segons li convingui i entrar la informació repetitiva.

Tots els fulls de treball comparteixen el tipus de validació de dades, que

defineix, d'una banda, els camps obligatoris i, de l'altra, la llista de valors

predeterminats en algun dels camps.

A continuació es mostra per a cada base de dades la taula amb l'explicació del

tipus de validació per a cada camp i el fitxer que inclou el format de validació.
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Taula 48. Validació de camps AEVSE

Tag

100

103

105

106

401

408

803

804

Camp

Codi d'arxiu

Codi de fons

Nivell de descripció

Codi de classificació

Llengua dels
documents

Manuscrit/imprès

Condicions d'accés

Drets i condicions de
reproducció

Tipus de Validació

Obligatori

Obligatori

Obligatori

Llista de valors predefinits
en el format Aevse.val

Obligatori

Llista de valors predefinits
en el format Aevse.val

Llista de valors predefinits
en el format Aevse.val

Llista de valors predefinits
en el format Aevse.val

Llista de valors predefinits
en el format Aevse.val

L//sfa de valors

Sèrie

Fons

cat ; spa ; lat ; ¡ta ; eng ; fre

1 = manuscrit

2 = imprès

3 = mecanografiat

1 = consultable

2 = no consultable per
normativa legal

1 = microfilmable

2 = no microfilmable

3 = no reproduïble sense
autorització de la direcció

Taula 49. Format AEVSE.VAL

: if a(v100) or a(v103) or a(v105) or a(v106) then 'El camp: ' /,if a(v100) then 'Codi d'arxiu' /fi, ¡f
a(v103) then 'Codi de fons' /fi.if a(v105) then 'Nivell de descripció' /fi.if a(v106) then 'Codi de
classificació' /fi, 'es obligatori' fi,
105: if v105<>'UA' and v105<>'SA' then 'El camp "Nivell de descripció" ha de contenir
V.'SèrieV.'Fons' fi
401: (if (p(v401) and v401<>'cat' and v401<>'spa' and v401<>'lat' and v40K>'fre' and
v401<>'eng' and v401<>'ita') then 'El camp "Llengua dels documents" ha de
contenir' ,/,'cat',/,'spal,/,'lat',/,'fre',/,'eng',/,'ita', fi)
408: if (p(v408) and v408<>T and v408<>'2' and v408<>'3') then 'El camp "Manuscrit/imprès" ha
de contenir ',/, '1 = manuscrit',/,'2 = imprès' ,/,'3 = mecanografiat' fi
803: if (p(v803) and v803<>T and v803<>'2') then 'El camp "Condicions d'accés" ha de contenir
',/,'1 = consultable',/,'2 = no consultable per normativa legal' fi
804: if (p(v804) and v804<>T and v804<>'2' and v804<>'3') then 'El camp "Drets i condicions de
reproducció" ha de contenir',/,'1 = microfilmable',/,'2 = no microfilmable',/,'3 = cal autorització de la
direcció' fi
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Taula 50. Validació de camps AEVIT

Tag

100

103

105

106

401

408

803

804

Camp

Codi d'arxiu

Codi de fons

Nivell de descripció

Codi de classificació

Llengua dels
documents

Manuscrit/imprès

Condicions d'accés

Drets i condicions de
reproducció

Tipus de Validació

Obligatori

Obligatori

Obligatori

Llista de valors predefinits
en el format Aevit.val

Obligatori

Llista de valors predefinits
en el format Aevit. val

Llista de valors predefinits
en el format Aevit.val

Llista de valors predefinits
en el format Aevit.val

Llista de valors predefinits
en el format Aevit.val

Llista de valors

UA

SA

cat ; spa ; lat ; ita ; eng ; fre

1 = manuscrit

2 = imprès

3 = mecanografiat

3 = no consultable per mal
estat

4 = desaparegut

5 = en restauració

1 = microfilmable

2 = no microfilmable

3 = no reproduïble sense
autorització de la direcció

Taula 51. Format AEVIT.VAL

: if a(v100) or a(v103) or a(v105) or a(v106) then 'El camp: ' /,if a(v100) then 'Codi d'arxiu' /fi, ¡f
a(v103) then 'Codi de fons1 /fi.if a(v105) then 'Nivell de descripció' /fi.if a(v106) then 'Codi de
classificació' /fi, 'es obligatori' fi,
105: if v1 OSo'UA' and v105<>'SA' then 'El camp "Nivell de descripció" ha de contenir ',/,'UA =
Unitat d'instal·lació',/,'SA = Subunitat d'instal·lació' fi
401: (if (p(v401) and v401<>'cat' and v401<>'spa' and v401<>'lat' and v401<>'fre' and
v401<>'eng' and v401<>'ita') then 'El camp "Llengua dels documents" ha de
contenir',/,'cat',/,'spa',/,'lat',/,'fre',/;eng',/,'ita', fi)
408: if (p(v408) and v408<>T and v408<>'2' and v408<>'3') then 'El camp "Manuscrit/imprès" ha
de contenir ',/, '1 = manuscrit',/,'2 = imprès' ,/,'3 = mecanografiat1 fi
803: if (p(v803) and v803<>'3' and v803<>'4' and v803<>'5') then 'El camp "Condicions d'accés"
ha de contenir ',/, '3 = no consultable per mal estat',/,'4 = desaparegut',/,'5 = en restauració1 fi
804: if (p(v804) and v804<>T and v804<>'21 and v804<>'3') then 'El camp "Drets i condicions de
reproducció" ha de contenir1 ,/,'1 = microfilmable1 ,/,'2 = no microfilmable',/,'3 = no reproduïble sense
autorització de la direcció1 fi
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7.3.4 Formats de visualització (PFT i EXP)

S'han definit quatre formats de visualització per a la base de dades AEVSE i

sis per a AEVIT.

Base de dades AEVSE:

• AEVSE.EXP: Format breu de la base de dades

• AEVSE.PFT: Format complet de la base de dades

• USUAS.PFT: Format amb una selecció de camps per als usuaris.

• CODI.PFT: Format que permet imprimir el quadre de classificació

Base de dades AEVIT:

• AEVIT.EXP: Format breu de la base de dades

• AEVIT.PFT: Format complet de la base de dades.

• USUAR.PFT: Format amb una selecció de camps per als usuaris. No

visualitza els registres que no són consultables per normativa legal.

• IMPRE.PFT: Format que permet imprimir l'inventari.

• CURT.PFT: Format que permet imprimir un inventari.

• RESTA.PFT: Format pels restauradors. Permet imprimir un llistat dels

registres segons l'estat de conservació.

• PARTP.PFT: Format per fer llistats topogràfics dels fons parroquials

A continuació s'expliquen amb detall cadascun d'aquests formats dels quals

se'n fa una breu descripció, es detallen els camps que contenen, es mostra un

exemple i es reprodueix el format.
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Format breu AEVSE.EXP

Format de visualització per a la base de dades AEVSE. S'activa quan es fa

una consulta per pantalla sempre i quan s'hagi accedit a les bases de dades

amb el password VIC. Mostra només una breu referència de cada registre a la

finestra de l'esquerra.

Camps que conté:

- Codi de classificació

- Títol de la sèrie

Exemple:

2.2 Arxiu Parroquial cfAloen;
2.2 A Baptismes
2-2A-B Baptismes i confimacions
2.2.A-C-D Baptismes, matrimonis i òbils
2.2 B Confirmacions
2.2 D Ubis
2.2. E Vana sacramental
2.2 F Aniversaris i celebracions
2.2 F-t Aniversaris, celebracions i consueta
2.2.G Obra
2.2 G-J Obra i inventaris parroquials
2.2 H Visita pastoral i documents episcopals
22.1 Consueta
2.2 J Inventaris parroquials
2.2 K Comptes i factures

_ 2.21 Llevador de rendes, cénsate...
|T] 2.2 M Llegats piadosos, causes pies. fundacions de|
"*" 2.2 N Correspondència

2.2.P Confraria del bací de les ànimes
22 P Confraria de la Concepció
2.2 P Confraria desconeguda
2.2.P Confraria de la Minerva
2.2 P Confraria del Roser
2.2 P Confraria de Sant Distólo!
2.2.P Confraria dels Sants Metges ï

Fact as is Íes l«eí«s am.ucîte?aS. j>er i casvíar ï

Sífiím
fiíi

Taula 52. Format AEVSE.EXP

500=aevse
502=mhl,f(val(v106.2),1,0),"."d106,f(val(v106*3.3),1,0),v106*6.50l"V108
504=0
506=1
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Format complet. AEVSE.PFT

Format de visualització per a la base de dades AEVSE. Mostra tots els camps

precedits del nom corresponent. És el format que s'activa per defecte quan

s'accedeix a les bases de dades amb el password VIC.

Exemple:

Data de descripció
Arxver.
W/ve;' !3e descripció
Codi Arxiu:
CodiOelons'
Codi classificació'
ritot
Cafès o'e protíuccíó:
Nom cíel productor
increments:
Resum'

instruments de descripció:

Uengua dels documents.
Sistema organització:

Característiques físiques
Estat tie conservació:
Manuscrit/imprès
Volum o'e te untíaí
Condicions accés
Orets i cono üe reproa

1999/05/07
RGM
Sèrie
AEV
9.1. Arxiu de la Cúria Fumada
9.1.04.
Inventaris
1303-1756
Escrivania pública eclesiàstica de Vic

fons tancat
Conté els llibres i lligalls d'inventaris, i sovint els corresponents
encants, presos pels notaris de de l'escrivania pública eclesiàstica de
Vic
Catàleg publicat per Fundació Noguera, que no és operatiu perquè no
dóna cota ni número d'identificació.
llatí/català/castellà
cronològic de notaris
paper, volums i lligalls, foli i quart, predominantment foli
Variable
manuscrit
177 unitats arxivístiques
Consultable
Microfilmage

Taula 53. Format AEVSE.EXP

fonts((modern,Courier New),(roman,Times New Roman),(swiss,Arial)),cols((0,0,0)),
cl10,f1,box(2),{QC,cl8,fs32,b'ARXIU EPISCOPAL DE VICV'Quadre de classificació1,1 - >fn(5),' -
'}/#f2,cl4,m(3000,-3000),cl4,fs30,
if p(v1) then {cl1 ,fs24,i,'Data de descripció:'},tab(3000),v1/fi/
if p(v2) then {cl1 ,fs24,i,'Data de modificació:'},tab(3000),v2/fi/
if p(v3) then {cl1 ,fs24,i,'Arxiver:'},tab(3000),v3/fi/
if p(v4) then {cl1 ,fs24,i,'0bservacions:'},tab(3000),v4/fi/
if p(v105) then {cl1 ,fs24,i,'Nivell de descripcio^.tabßOOOJ.vl 05/fi/
if p(v5) then {eh ,fs24,i,Tipus de fons^.tabíSOOOJ.vS/fi/
if p(v100) then {cl1 ,fs24,i,'Codi Arxiu:1,tab(3000),v100/fi/
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¡f p(v1 03) then {cl1 ,fs24,i,'Cod¡ de fons^.tab^OOOJ.fívaKvl 03.2),1 ,0),"."d1 03,
f(val(v103*3.3),1,0),"."d103, ref(l(v103)," "v108)/fi/
if p(v1 06) then {cl1 ,fs24,i,'Cod¡ classificació :'},tab(3000),f(val(v1 06.2),1 ,0),"."d1 06,
f(va!(v1 06*3.3),1 ,0), v1 06*6.50/fi/
mhl.if p(v108) then {cl1,fs24,i,T¡tol:l},tab(3000),v108/f¡/
mpl.if p(v1 14) then {cl1 ,fs24,i,'Dates de produccióO.tabíSOOOJ.vl 14Aa," - "v1 14Ab,". "v1 14Ac/fi/
if p(v202) then {cl1 ,fs24,i,1Codi productor:1} ,tab(3000),v202/fi/
if p(v203) then {cl1 1fs24,i,'Nom del productor:'},tab(3000),(v203Ab,| |v203Aa,|, |v203Ad,|
(|v203Ac|)|,/d203),fi/
if p(v205) then {cl1 ,fs24,i,'Història de la custodia^.tab^OOO^OS/fi/
if p(v206) then {cl1 ,fs24,i,'Dades sobre ingrés^.tabíSOOOJ^Oe/fi/
if p(v207) then {cl1 ,fs24,i,'Dates formació descripció:1} ,tab(3000),v207/fi/
if p(v208) then {cl1 ,fs24,i,'lncrements:l},tab(3000),v208/fi/
if p(v301) then {cl1Ifs24,il'Resum:l},tab(3000),v301/fi/
(if p(v303) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,Tipologia diplomaticojurídica:1} fi,tab(3000),|; |+v303/fi/),
mhl.if p(v304) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors: materies^.tabßOOO),!; |+v304/f¡/
if p(v305) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors: onomàstics^.tabíSOOO),]; |+v305/fi/
if p(v306) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors: geografics^.tabíSOOO),!; |+v306/fi/
if p(v307) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors: id. ll¡ures:'},tab(3000),|; |+v307/f¡/
mpl.if p(v308) then {eh ,fs24,¡,'lnstruments de descripció:'},tab(3000),v308/fi/
(if p(v309) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'Documents expedient:1} fi,tab(3000),|- |v309/fi/),
if p(v401) then {cl1 ,fs24,i,'Llengua deis documents:'},tab(3000),(| / |+d401 , ¡f v401 : 'lat1 then 'llat¡' fi, if
v401 : 'cat1 then 'català1 fi, if v401 : 'spa1 then 'castellà1 fi.if v401 : '¡ta1 then 'italià' fi.if v401 : 'fre1 then
'francès' fi.if v401 : 'eng1 then 'angles1 fi),/fi/
if p(v402) then {cl1 ,fs24,i,'Sistema organització:'},tab(3000),v402/fi/
if p(v405) then {cl1 ,fs24,i,1Característiques fís¡ques:1},tab(3000),v405Aa". ",v405Ab". 11,v405Ac".
",v405Ad/fi/
if p(v407) then {cl1 ,fs24,i,'Estat de conservació:'},tab(3000),v407Aa". ",v407Ab/fi/
if p(v408) then {cl1 ,fs24,i,'Manuscrit/impres:'},tab(3000),(| / j+d408, if v408: '1 ' then 'manuscrit' fi, ¡f
v408: '2' then 'imprès' fi.if v408: '3' then 'mecanografiat' fi)/fi/
if p(v406) then {cl1 ,fs24,i,'Volum de la unitat:"},tab(3000),v406/fi/
if p(v403) then {cl1 ,fs24,i,'Original/copia:1},tab(3000),v403/fi/
if p(v501) then {cl1 ,fs24,i,'Diposit:'}ltab(3000),v501/fi/
if p(v503) then {cl1 ,fs24,i,'Num. capsa:'},tab(3000),v503Aa," - "v503Ab/fi/
(if p(v601) then ¡f occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'U.desc. internes rel.:1}

|v108),|.|v601Ab/fi/),
(if p(v602) then ¡f occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'U.desc. externes rel.:1} fi,tab(3000),v602/fi/),
(if p(v603) then ¡f occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'Bibliografia:'} fi,tab(3000),|- |d603,v603Aa,". "v603Ab,".
"v603Ac,". "v603Ad,". ("v603Ae")",". "v603Af/fi/),
if p(v604) then {ch ,fs24,i,'Localitzacio dels originals:I},tab(3000),v604/fi/
¡f p(v605) then {cl1,fs24,i,'Existència de còpies^.tabíSOOOJ.veOS/fi/
¡f p(v71 8) then {cl1 ,fs24,i,'lnformació Avaluació i Tria^.tabíSOOO)^! 8/fi/
if p(v801 ) then {cl1 ,fs24,i,'Estatus legal^.tabíSOOOJ.if v801 : '1 ' then 'Fons propi' fi, if v801 : '2' then
'Fons en dipòsit' fi/fi/
if p(v802) then {cl1 ,fs24,i,'Nivell de confidencialitat:'}1tab(3000),v802/fi/
if p(v803) then {eh ,fs24,i,'Condicions accés:'},tab(3000),if v803: '1 ' then 'Consultable' fi.if v803: '2'
then 'No consultable per normativa legal' fi.if v803: '3' then 'No consultable per mal estat' fi.if v803: '4'
then 'Desaparegut' fi.if v803: '5' then 'En restauració' fi,/fi/
if p(v804) then {cl1 1fs24,i,1Drets i cond. de reprod.^.tabíSOOOJ.if v804: '1 ' then 'Microfilmable' fi.if v804:
'2' then 'No microfilmable1 fi.if v804: '3' then 'No reproduïble sense autorització de la direcció1 fi,/fi/
if p(v900) then {cl1 ,fs24,i,1Notes:1},tab(3000),v900/fi/



Capítol 7. Disseny tècnic de l'aplicació AEV- 408

Format de consulta. USUAS.PFT

Format associât a la base de dades AEVSE. Conté una selecció de camps per

a la consulta dels usuaris. Està pensat per a la visualització per pantalla dels

registres. S'activa per defecte quan s'accedeix a les bases de dades amb el

password CONSULTA.

El format conté els següents camps en aquest ordre:

- Codi i nom de fons: en el cas de les sèries, el format s'encapçala amb el

codi i el nom del fons al que pertany el qual està dissenyat com un enllaç

hipertextual que obre una finestra amb la informació del fons.

- Codi i nom de la sèrie o el fons. S'han suprimit els zeros de l'esquerra dels

dos primers grups de dígits del codi.

- Estatus legal, condicions d'accés i drets i condicions de reproducció. En

tots tres casos el format substitueix el codi que s'utilitza en l'entrada de la

informació pel text corresponent. Les condicions d'accés s'han posat en

vermell per tal de destacar el text. L'estatus legal només apareix a nivell de

fons.

- Nom del productor o productors.

- Dates de producció (d'inici, de final i comentaris).

- Característiques físiques (suport, unitat d'instal·lació, mides, comentaris).

- Volum de la unitat.

- Resum.

- Descriptors (matèries, onomàstics, geogràfics i identificadors).

- Instruments de descripció.

- Llengua dels documents: el format substitueix el codi de llengües que

s'utilitza en l'entrada de dades.

- Manuscrit/imprès: el format substitueix el codi que s'utilitza en l'entrada de

dades.

- Sistema d'organització.
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- Original /còpia.

- Localització d'originals.

- Existència de còpies.

- Unitats de descripció internes relacionades (codi i comentaris). Inclou el

codi, pel qual s'han suprimit els zeros de l'esquerra en els dos primers

grups de dígits, més el títol de la sèrie.

- Unitats de descripció externes relacionades.

- Bibliografia.

- Notes.

Camps que no conté aquest format:

Número de registre, data de descripció, data de modificació, arxiver,

observacions, codi d'arxiu, nivell de descripció, número d'unitat arxivística,

número de subunitat arxivística, codi de productor, història de la custòdia,

dades sobre l'ingrés, dates de formació de la unitat de descripció, increments,

tipologia diplomaticojurídica, documents de l'expedient, estat de conservació,

dipòsit, armari, número de capsa, informació sobre avaluació i tria i nivell de

confidencialitat.

Exemple:

9.1 Arxiu ce la Cura Fumada
9.1.04. Inventaris

Consultable
Microfilmable

Escrivania pública eclesiástica de Vlc
1303-1756
paper volums I lligalls; foli i quart; predominantment foll
177 unitats arxivístiques
Resum: Conté els llibres i lligalls d'inventaris, l sovint els corresponents encants, presos pels notaris de de

l'escnvania pública eclesiàstica de Vic
/nstr.tiescr. Catàleg publicat per Fundació Noguera, que no és operatiu perquè no dóna cota ni número d'identificació.
Llengua. llatí / català / castellà
Ms/itnpr manuscrit
OrganXzíXió cronològic de notaris
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Taula 54. Format USUAS.PFT

fonts((modem,Courier New),(roman,Times New Roman),(swiss,Arial)), cols((0,0,0)),
c!10,f1,box(2)l{QClcl8,fs32,b'ARXIU EPISCOPAL DE VICV'Quadre de classificac¡ó-}/#f2,cl4,fs24,
¡f v105: 'sèrie1 then LINK((f(val(v103.2),1,0),"."d103,f(val(v103*3.3),1,0),"."d103, ref(l(v103),"
"v108)),'TEXTBOXCHILD') fi/
{fs30,f(val(v106.2),1,0),"."d106,f(val(v106*3.3),1,0), v106*6.50," 'V108} /
{m(7000,-7000), ¡f v105: 'fons' then ¡f p(v803) then ¡f v801 : '1 ' then 'Fons propi' fi, ¡f v801 : '2' then
'Fons en dipòsit' fi fi fi,tab(7000),{if p(v803) then cl13,fs24,b, if v803: '1' then 'Consultable' fi.if v803: '2'
then 'No consultable per normativa legal' fi.if v803: '3' then 'No consultable per mal estat1 fi.if v803: '4'
then 'Desaparegut1 fi.if v803: '5' then 'En restauració' fi/fi}
tab(7000),{if p(v804) then if v804: '1' then 'Microfumable1 fi.if v804: '2' then 'No microfilmable' fi.if v804:
'3' then 'No reproduïble sense autorització de la direcció1 fi/fi}}
(v203Ab| |,v203Aa,|, |v203Ad,| (|v203Ac|)|,d203+|; |)/
v114Aal"-VI14/V.VI14Ac/
v405Aa,"; 'V405Ab,"; "v405Ac,"; "v405Ad/v406/
m(1500,-1500),if p(v301) then {eh ,fs24,i,'Resum: ^.tabílSOOJ.vSOI/fi/
mhl.if p(v304) or p(v305) or p(v306) or p(v307) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors:'},tab(1500),|; |+v304, if
p(v304) and p(v305) then '; ' fi,|; |+v305,if (p(v304) or p(v305)) and p(v306) then '; ' fi,|; |+v306,if
(p(v304) or p(v305) or p(v306)) and p(v307) then '; ' fi,|; |+v307/fi/
mpljf p(v308) then {cl1 ,fs24,i,llnstr.descr.:'},tab(1500),v308/fi/
if p(v401) then {cl1 ,fs24,i,lLlengua:l},tab(1500),(| / |+d401, if v401 : 'lat' then 'llatC fi, if v401 : 'cat' then
'català' fi, ¡f v401 : 'spa1 then 'castellà1 fi.if v401 : '¡ta1 then 'italià1 fi.if v401 : 'fre' then 'francès1 fi.if v401 :
'eng1 then Anglès1 fi),/fi/
if p(v408) then {cl1 ,fs24,i,'Ms/impr:l},tab(1500),(| / |+d408, if v408: f1 ' then 'manuscrit' fi, ¡f v408: '2'
then 'imprès' fi.if v408: '3' then 'mecanografiat' fi)/fi/
if p(v402) then {cl1 ,fs24,i,'Organització:l},tab(1500),v402/fi/
if p(v403) then {cl1 ,fs24,i,'Orig./còpia:'},tab(1500),v403/fi/
¡f p(v604) then {cl1 ,fs24,i,'Originals:'},tab(1500)Iv604/fi/
if p(v605) then {eh ,fs24,i,'Còpies:'},tab(1500),v605/fi/
(if p(v601) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,Veure també:1}
fi,tab(1500),f(val(v601 Aa.2),1,0),|.|d601 Aa,f(val(v601 Aa*3.6),1,0),|.|d601 Aa,v601 Aa*7.50,ref(l(v601 Aa),|
|v108),|. |v601Ab/fi/),
(if p(v602) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,Veure també:1} fi,tab(1500),v602/fi/),
(¡f p(v603) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'Bibliografia:'} fi,tab(1500),|- |d603,v603Aa,". "v603Ab,".
'V603Ac,". "v603Ad,". ("v603Ae")'1,". 'V603Af/fi/),
if p(v900) then {cl1 ,fs24,i,'Notes:'},tab(1500),v900/fi/
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Quadre de classificació CODI.PFT

Format de la base de dades AEVSE per a la impressió del quadre de

classificació. Està associat al llistat anomenat Quadre.wpr. Només extreu la

informació a nivell de sèrie ja que el nivell de fons es tracta com un

encapçalament en el menú d'impressió.

Conté els següents camps:

- Codi de classificació: elimina els zeros a l'esquerra dels dos primers grups

de dígits.

- Títol de la sèrie documental.

Exemple

9.1.12. Libri episcopii

Taula 55. Format CODI.PFT

¡f v105: 'Sèrie' then mhl,{fs24,f(val(v106.2),1,0), "."d106,f(val(v106*3.3),1,0), v106*6.50," 'V108} /fi/
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Format breu AEVIT.EXP

Format de visualització per a la base de dades AEVIT. S'activa quan es fa una

consulta per pantalla sempre i quan s'hagi accedit a les bases de dades amb

el password VIC. Mostra només una breu referència de cada registre a la

finestra de l'esquerra.

Camps que conté:

- Codi de classificació

- Títol de la sèrie

- Número armari

- Número unitat arxivística

- Número subunitat arxivística

Exemple:

Z2A Baptismes!
22A-C-0 Baptismes, matrimonis i òbfa 1
2.2AB Baptismes i confirmación; 1
2.2A-B Baptismes i confirmacions 2

H 2.2A-B Baptismes i confirmacions 3
*™ 22A Baptismes 2

22.A Baptismes 3
Z2AB Baptismes i confirmacions 4
2.2A Baptismes 4
2 2.A Baptismes 5
Z2.B Confirmacions 1
Z2.B Confirmacions 2
Z2.B Confirmacions 3
Z2.Q Vària admrnstiaoó 1
Z2.C Matiimonis 1
ZZC Matamores 3
2.2 C Matrimonis 5
Z2.C Matrimonis 6
ZZC Matiimonis 9
Z2.D Òbits 1
Z2.D Obits 2
Z2.D Ûbils 4
Z2.E Varia sacramental 2
ZZD Obits 3
ZZC Matrimonis 4
ZZF Aniversari» i celebracions 1

Taula 56. Format AEVIT.EXP

Cerca $2. Núm, eretic«rt*:2Q2:

500=aevit
502=mhl,f(val(v1 06.2),1 ,
"j.vsozr.vns.'rvne
504=0
506=1

),"."d1 06,f(val(v1 06*3.3),1 ,0),v1 06*6.50,ref->aevse(l->aevse(v1 06)," 'V1 08"
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Format complet AEVIT.PFT

Format de visualització de la base de dades AEVIT. Mostra tots els camps

precedits del nom corresponent. És el format que s'activa per defecte quan

s'accedeix a les bases de dades amb el password VIC.

Exemple:

Data de descripció:

Observacions:

Nnell de descripció:

Codi Arxiu:
Codi de fons:

Número unkst anMstica'
Títol format:

Dales te producció:
Caractéristiques físiques:

Sistema organització:
Voium de ia unitat'

Estat de conservació

Estatus legal
Condicions accés:

Drets i cond. de reprod..

1999/09/16
RGM
Hi ha trtol més extens a l'interior
Unitat arxivística
AEV
9.1. Arxiu de la Cúria Fumada
9.1.25.15. Confraria de sastres i calcetera
CONFR/198
Llibre de les rendes de la causa pia de la confraria dels sastres y
calçaters fet en lo any 1662 / Llevador de la causa pia dels sastres
1662-1800.1662-S. XVIII
suport, paper

llevador
225 pàgines + [20] f.
4.
Fons propi
Consultable
Microfllmable
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Taula 57. Format AEVIT.PFT

fonts((modem,Courier New),(roman,Times New Roman)1(swiss,Arial)),cols((0I0,0))1
cl10,f1 ,box(2),{QC,cl8,fs32,b1ARXIU EPISCOPAL DE VlCïlnventari', ' - 'MFN(S)' - 1}/#f2,cl4,m(3000,-
3000),cl4,fs30,
if p(v1) then {cl1 ,fs24,i,'Data de descripció^.tabíSOOOJ.vl/fi/
¡f p(v2) then {cl1 ,fs24,i,'Data de modificació^.tabíSOOO^fi/
if p(v3) then {eh ,fs24,i,1Arxiver:1},tab(3000),v3/fi/
¡f p(v4) then {eh 1fs24,i,1Observacions:1},tab(3000),v4/fi/
if p(v105) then {cl1 ,fs24,¡,'N¡vell de descripció .̂tabíSOOO îf v105: 'UA1 then 'Unitat arxivística' fi, ¡f
v105: 'SA' then 'Subunitat arxivística' fi,/fi/
if p(v100) then {cl1 ,fs24,i,'Codi Arxiu^tabßOOOJ.vl 00/fi/
¡f p(v103) then {cl1 ,fs24,i,'Codi de fons^.tabíSOOOJ.fívaKvl 03.2),1,0),"."d103,
f(val(v103*3.3),1,0),"."d103,ref->aevse(l->aevse(v103)," 'V108)/fi/
mhl,if p(v106) then {cl1 ,fs24,i,'Codi classificacio^tabßOOOMvaKvl 06.2),1,0),"."d106,
f(val(v106*3.3),1,0),v106*6.50,ref->aevse(l->aevse(v106)," 'V108)/fi/
mpl.if p(v502) then {cl1 ,fs24,i,'Número armari:'},tab(3000),v502/fi/
if p(v115) then {cl1 ,fs24,i,1Número unitat arxivística^.tabíSOOOJ.vl 15/fi/
if p(v116) then {cl1 ,fs24,i,'Número subunitat^.tabíSOOOJ.vl 16/fi/
mhl.if p(v108) then {cl1 ,fs24,i,Títol formal^.tabíSOOOJ.d / |+v108)/fi/
if p(v109) then {cl1 ,fs24,i,T¡tol atribuit^.tabíSOOOJ.TVIOS'T'/fi/
mpl.if p(v114) then {cl1 ,fs24,i,'Dates de produccio^.tabßOOOJ.vl 14Aa," - "v114Ab,". 'V114Ac/fi/
if p(v202) then {cl1 ,fs24,i,'Codi productor:'},tab(3000),v202/fi/
(if p(v203) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'Nom del productor:1} fi,tab(3000),v203Ab,| |v203Aa,|,
|v203Ad,| (|v203Ac|)|,/fi/),
if p(v205) then {cl1 ,fs24,i,'Hist'ria de la custòdia^.tabíSOOO^OS/fi/
¡f p(v206) then {eh ,fs24,i,'Dades sobre ¡ngres^tabfSOOO^Oe/fi/
if p(v207) then {cl1 ,fs24,i,'Dates formació descripció:1},tab(3000),v207/fi/
if p(v208) then {cl1 ,fs24,i,'lncrements:'},tab(3000),v208/fi/
if p(v405) then {cl1 ,fs24,i,'Característiques físiques .̂tabíSOOOJ.ÍcM ,fs24,i,"Suport:
"d405Aa},v405Aa/tab(3000),{cl1,fs24,i,"Unitat:"d405Ab},v405Ab/tab(3000)l{cl1,fs24,i,"Mides:
"d405Ac},v405Ac/tab(3000),{cl1,fs24,iI"Comentaris:"d405Ad},v405Ad/fi/
if p(v301) then {cl1 ,fs24,i,'Resum:'},tab(3000)lv301/fi/
(if p(v303) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'Tipologia diplomaticojurtdica:1} fi,tab(3000),|; |+v303/fi/),
mhl.if p(v304)then {eh ,fs24,i,'Descriptors: materies^.tabíSOOO),]; |+v304/fi/
¡f p(v305) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors: onomastics^.tabiSOOO),!; |+v305/fi/
if p(v306) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors: geogràfics^.tabíSOOO),!; |+v306/fi/
if p(v307) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors: id. IHures^.tabíSOOO),); |+v307/fi/
mpl.if p(v308) then {cl1 ,fs24,i,'lnstruments de descripció:1},tab(3000),v308/fi/
¡f p(v401) then {cl1 ,fs24,i,'Llengua dels documents^.tabíSOOOJ.d / |+d401, if v401 : 'lat1 then 'llatj1 fi, ¡f
v401 : 'cat' then 'català' fi, if v401 : 'spa' then 'castellà1 fi.if v401 : 'ita' then 'italià1 fi.if v401 : 'fre1 then
'francès' fi.if v401 : 'eng' then 'angles' fi),/fi/
if p(v408) then {cl1 ,fs24,i,'Manuscrit/imprès:7,tab(3000),(| / |+d408, if v408: '1 ' then 'manuscrit' fi, if
v408: '2' then 'imprès' fi.if v408: '3' then 'mecanografiat' fi)/fi/
if p(v402) then {eh ,fs24,i,'Sistema organteacio^.tabiSOOOJ^O^fi/
if p(v406) then {cl1 ,fs24,i,Volum de la unitat:-},tab(3000),v406/fi/
if p(v407) then {cl1 ,fs24,i,'Estat de conservació:'},tab(3000),v407Aa". ",v407Ab/fi/
if p(v501) then {eh ,fs24,i,'Dipòsit:'},tab(3000),v501/fi/
if p(v503) then {cl1 ,fs24,i,'Núm. capsa:'},tab(3000),v503Aa," - "v503Ab/fi/
if p(v403) then {cl1 ,fs24,i,tOriginal/còpia:'},tab(3000)1v403/fi/
(if p(v601) then if occ=1 then {cl1 ,fs241i,'U.desc. internes rel.:1}
fi>tab(3000),f(val(v601Aa.2),1,0),|.|d601Aalf(val(v601Aa*3.6),1>0),|.|d601Aa,v601Aa*7.50,ref->aevse(l-
>aevse(v601Aa),| |v108),|. |v601Ab/fi/),
(if p(v602) then if occ=1 then (cl1 ,fs24,i,'U.desc. externes rel.:1} fi.tab(3000),v602/fi/).
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(if p(v603) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'Bibliografia:1} fi,tab(3000),|- |d603,v603Aa,". "v603Ab,".
'V603Ac,n. "v603Ad,". ("v603Ae")",". 'V603Af/fi/),
if p(v604) then {ch ,fs24,i,'Localitzacio dels originals:'}1tab(3000),v604/fi/
if p(v605) then {cl1 ,fs24,i,'Existència de còpies:1},tab(3000),v605/fi/
if p(v718) then {cl1 ,fs24,i,1lnformació Avaluació i Tria^tabíSOOOJ.vyi 8/fi/
{cl1 Ifs24,i,'Estatus legalÓ.tabfSOOOJ.ref^aevseO^aevseívIOSJ.if v801: '1' then 'Fons propi1 fi, if v801:
'2' then 'Fons en dipòsit' fi)/
if p(v802) then {cl1 ,fs24,i,'Nivell de confidencialitat:1},tab(3000),v802/fi/
if p(v803) then {cl1 ,fs24,i,'Condicions accesO.tabßOOOJ.if v803: '1' then 'Consultable' fi.if v803: '2'
then 'No consultable per normativa legal' fi.if v803: '3' then 'No consultable per mal estat' fi.if v803: '4'
then 'Desaparegut' fi.if v803: '5' then 'En restauració' fi fi,
if a(v803) then {cl1 ,fs24,i,'Condicions accés:1},tab(3000), ref->aevse(l->aevse(v106),if v803: '1 ' then
'Consultable' fi.if v803: '2' then 'No consultable per normativa legal' fi.if v803: '3' then 'No consultable
per mal estat' fi.if v803: '4' then 'Desaparegut' fi.if v803: '5' then 'En restauracio'fi)/fi/
if p(v804) then {cl1 ,fs24,i,'Drets i cond. de reprod.^.tabíSOOOJ.if v804: '1' then 'Microfilmable' fi.if v804:
'2' then 'No microfilmable1 fi.if v804: '3' then 'No reproduïble sense autorització de la direcció' fi,/fi/
if a(v804) then {eh ,fs24,i,'Drets i cond. de reprod.^.tabíSOOO), ref->aevse(l->aevse(v106),if v804: '1'
then 'Microfilmable' fi.if v804: '2' then 'No microfilmable' fi.if v804: '3' then 'No reproduïble sense
autorització de la direcció' fi)/fi/
if p(v900) then {cl1 ,fs24,i,'Notes:'}1tab(3000),v900/fi*
if p(v309) then {cl1 ,fs24,i,'Documents expedient:} fi/
m(500,0)(if p(v309) then |- |v309Ac,|. |v309Aa,|. |v309Ab,|. |v309Ad/fi/),
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Format de consulta USUAR.PFT

Format associât a la base de dades AEVIT. Conté una selecció de camps per a

la consulta dels usuaris. Està pensat per a la visualització per pantalla dels

registres. S'activa per defecte quan s'accedeix a les bases de dades amb el

password CONSULTA.

Camps que conté:

El format no deixa visualitzar aquells registres que contenen en el camp de

condicions d'accés un codi '2' (no consultable per normativa legal). Per la resta

de registres conté els següents camps en aquest ordre:

- Condicions d'accés i drets i condicions de reproducció. En ambdós casos el

format substitueix el codi que s'utilitza en l'entrada de la informació pel text

corresponent. En el cas que el registre no contingui informació, es recull la

corresponent a la sèrie de la base de dades AEVSE. Les condicions

d'accés s'han posat en vermell per tal de destacar el text.

- Codi i nom de fons. El nom l'hereta de la base de dades AEVSE.

- Codi de classificació i nom de la sèrie. S'han suprimit els zeros de

l'esquerra dels dos primers grups de dígits del codi. El nom de la sèrie

l'hereta de la base de dades AEVSE.

- Signatura topogràfica: número d'armari, número d'unitat arxivística i número

de subunitat.

- Nom de l'autor.

- Títol de la unitat.

- Dates de producció (d'inici, de final i comentaris).

- Característiques físiques (suport, unitat d'instal·lació, mides, comentaris).

- Volum de la unitat.

- Resum.

- Descriptors (matèries, onomàstics, geogràfics i identificadors).

- Instruments de descripció.
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- Llengua dels documents: el format substitueix el codi de llengües que

s'utilitza en l'entrada de dades.

- Manuscrit/imprès: el format substitueix el codi que s'utilitza en l'entrada de

dades.

- Sistema d'organització.

- Original /còpia.

- Localització d'originals.

- Existència de còpies.

- Unitats de descripció internes relacionades (codi i comentaris). Inclou el

codi, pel qual s'han suprimit els zeros de l'esquerra en els dos primers

grups de dígits, més el títol de la sèrie que hereta de la base de dades

AEVSE.

- Unitats de descripció externes relacionades.

- Bibliografia.

- Notes.

- Documents de l'expedient.

Camps que no conté aquest format:

Número de registre, data de descripció, data de modificació, arxiver,

observacions, codi d'arxiu, nivell de descripció, codi de productor, història de la

custòdia, dades sobre l'ingrés, dates de formació de la unitat de descripció,

increments, tipologia diplomaticojurídica, estat de conservació, dipòsit, número

de capsa, informació sobre avaluació i tria i nivell de confidencialitat.
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Exemple:

Consuttabl«
Microfilmable

Fons: 9.1. Arxiu de la Cúria Fumada
Sede: 9.1.25.15 Confraria üe sastres I calcetera
Signatura: CONFR/198

Llibre de fes rendes de la causa pia de la confraria dels sastres y calçaters fet en lo any 1662
/Llevador de la causa pia dels sastres

1662-1800. 1662-S.W1II
paper, volum; foli
225 pàgines + [20] f.

Ltengua: català
Ms/mpr manuscrit
Organització: llevador

Taula 58. Format USUAR.PFT

fonts((modem,Courier New),(roman,Times New Roman),(swiss,Arial)),cols((0,0,0)),
cl10,f1 ,box(2),{QC,cl8,fs32,b1ARXIU EPISCOPAL DE VICV'lnventari'}/#f2,cl4,fs24,
¡f v803: '2' then cl13,fs30,b 'No consultable per normativa legal' else
{if p(v803) then cl1 3,fs24,b, if v803: '1 ' then 'Consultable1 fi.if v803: '2' then 'No consultable per
normativa legal' fi.if v803: '3' then 'No consultable per mal estat1 fi.if v803: '4' then 'Desaparegut1 fi.if
v803: '5' then 'En restauració' fi/fi}
{if a(v803) then cl1 3,fs24,b, ref->aevse(l->aevse(v1 06),if v803: '1 ' then 'Consultable' fi.if v803: '2' then
'No consultable per normativa legal' fi.if v803: '3' then 'No consultable per mal estat' fi.if v803: '4' then
'Desaparegut1 fi.if v803: '5' then 'En restauració' fi)/fi}
{if p(v804) then if v804: '1 ' then 'Microfilmable' fi,if v804: 'Z then 'No microfilmable' fi.if v804: '3' then
'No reproduïble sense autorització de la direcció' fi/fi}
{if a(v804) then ref->aevse(l->aevse(v1 06),if v804: '1 ' then 'Microfilmable1 fi.if v804: '2' then 'No
microfilmable' fi.if v804: '3' then 'No reproduïble sense autorització de la direcció1 fi)/fi}
{m(5000,-5000) if p(v103) then tab(5000),'Fons: ', ref->aevse(l->aevse(v103),"
"d1 03,f(val(v1 03.2),1 ,0),"."d1 03,f(val(v1 03*3.3),1 ,0),"."d1 03," "v1 08) fi/
if p(v106) then tab(5000),'Sèrie: ', ref->aevse(l->aevse(v106),"
"d1 06,f(val(v1 06.2),1 ,0),"."d1 06,f(val(v1 06*3.3),1 ,0),v1 06*6.50," 'V1 08) fi/
tab(5000),"Signatura: "d106,IF V106.2: '02' THEN V1 06*7.30 T FI,v502T,v1 15,Tv1 16/}
(v203Ab,| |v203Aa,|, |v203Ad,| (|v203Ac|)|,d203+|; |)/

v114*·t"-
lV114*b,".VI14Ac/

v405Aa,"; "v405Ab,"; 'V405Ac,"; 'V405Ad/v406/%#
m(1500,-1500),if p(v301) then {cl1 ,fs24,i,'Resum:
mhl.if p(v304) or p(v305) or p(v306) or p(v307) then {cl1 ,fs24,i,'Descriptors:'},tab(1 500), |; |+v304, if
p(v304) and p(v305) then '; ' fi.|; |+v305,if (p(v304) or p(v305)) and p(v306) then '; ' fi,|; |+v306.if
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(p(v304) or p(v305) or p(v306)) and p(v307) then '; ' fi,|; |+v307/fi/
mpl.if p(v308) then {eh ,fs24,i,llnstr.descr.:l},tab(1 500),v308/fi/
¡f p(v401) then {cl1 ,fs24,i,'Llengua:'},tab(1500),(| / |+d401 , if v401 : 'lat' then ïlatj1 fi, ¡f v401 : 'cat' then
'català' fi, ¡f v401 : 'spa' then 'castellà' fi.if v401 : 'ita1 then 'italià' fi.if v401 : 'fre' then 'francès' fi.if v401 :
'eng' then 'angles' fi), /fi/
if p(v408) then {cl1,fs24,i,'Ms/impr:'},tab(1500),(| / |+d408, ¡f v408: '1' then 'manuscrit1 fi, if v408: '2'
then 'imprès' fi.if v408: '3' then 'mecanografiat' fi)/fi/
if p(v402) then {cl1 ,fs24,iI'Organització:'},tab(1 500),v402/fi/
if p(v403) then {eh ,fs24,i,'Ori./còp:'},tab(1 500),v403/fi/
if p(v604) then {cl1 ,fs24,i,'Originals:'},tab(1500),v604/fi/
if p(v605) then {eh ,fs24,i,'Còpies:'},tab(1500)lv605/fi/
(if p(v601) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,Veure també:1}

>aevse(v601Aa),| |v108),|. |v601Ab/fi/),
(if p(v602) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,Veure també:1} fi,tab(1500),v602/fi/),
(if p(v603) then if occ=1 then {cl1 ,fs24,i,'Bibliografia:'} fi,tab(1 500),|- |d603,v603Aa,". "v603Ab,".
"v603Ac,". 'V603Ad,". ("v603Ae'7',". 'V603Af/fi/),
if p(v900) then {cl1 lfs24,i,lNotes:l},tab(1 500),v900/fi/#
if p(v309) then {cl1 ,fs24,i,1Documents expedient:1} fi/
m(500,0)(if p(v309)then |- |v309Ac,|. |v309Aa,|. |v309Ab,|. |v309Ad/fi/),fi
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Inventari IMPRE.PFT

Format per a imprimir l'inventari. Està associat al llistat Inven.wpr.

Només conté la informació de la unitat de descripció específica. No inclou les

dades de context (sèrie i fons) ja que aquestes s'incorporen com a

encapçalaments en el menú d'impressió.

Conté els següents camps i en aquest ordre:

- Número d'armari.

- Número d'unitat arxivística.

- Número de subunitat.

- Dates de producció (data d'inici i data de final).

- Nom de l'autor.

- Títol formal.

- Títol atribuït.

- Comentaris a les dates de producció.

- Notes.

- Característiques físiques (unitat d'instal·lació).

- Volum de la unitat.

- Condicions d'accés: només en el cas que el document estigui desaparegut.

Exemple:

COHFR/198. 1662-1800. Lluiré de les xendea de la causa pia de la confraria deia aaatxea j
calçataxs fat en lo any 1662 / elevador de la causer pia dais sastres. 1662-3. XVIII.
(volum; 225 pàgines + [20] f . )
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Taula 59. Format IMPRE.PFT

m(567,-567),mhl,v502r,v115,'YVI16, ". "d114, v114Aa,"-'V114Ab,
¡f p(v203) OR p(v108) OR p(v109) then '. ' fi,
(v203Ab,| |v203Aa,|, |v203Ad,| (|v203Ac|)|,d203+|; |), ¡f p(v203) and (p(v108) or p(v109)) then '. ' fi
{i,(| / |+v108)},if p(v108) and p(v109) then '. ' fi,"["v109"]",". "v114Ac,". 'V900,
¡f p(v405Ab) or p(v406) then '. (' fi,v405Ab,if p(v405Ab) and p(v406) then '; ' fi,v406, ¡f p(v406) or
p(v405Ab) then ')'fi,
¡f v803: '4' then '. Desaparegut1 fi/#
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Inventari somer CURT.PFT

Format per a imprimir un inventari somer. Està associat al llistat curt.wpr.

Només conté la informació de la unitat de descripció específica. No inclou les

dades de context (sèrie i fons), ja que aquestes s'incorporen com a

encapçalaments en el menú d'impressió.

Conté els següents camps i en aquest ordre:

- Número d'armari.

- Número d'unitat arxivística.

- Número de subunitat.

- Nom de l'autor.

- Dates de producció (data d'inici i data de final).

- Per la sèrie 01.001.01 s'inclou el títol formal i el títol atrübuït.

- Característiques físiques (unitat d'instal·lació).

- Condicions d'accés: només en el cas que el document estigui desaparegut.

Exemple:

COKFR/198. 1662-1800. (volum)

Taula 60. Format CURT.PFT

m(567,-567)lv502T,v115,TV116l ". "d203,(|; |+d203,v203Ab,| |v203Aa,|, |v203Ad), ". "v114Aa,"-
'V114Ab,
if v106: '01.001.01.' and p(v108) or p(v109) then '. ',(| / |+v108),if p(v108) and p(v109) then '. '
fi,Tv109"]"fi,
". ("v405Ab")",if V803: '4' then '. Desaparegut' fi,
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Format pels restauradors RESTA.PFT

Format que permet imprimir un llistat dels registres segons l'estat de

conservació. La seva funció és imprimir un llistat de control pels restauradors.

Està associat al full de classificació resta.wpr.

Conté els següents camps i en aquest ordre:

- Codi de classificació: s'han suprimit els zeros de l'esquerra dels dos

primers grups de dígits.

- Número d'armari

- Número d'unitat arxivística

- Número de subunitat arxivística

- Nom de l'autor

- Títol formal

- Títol atribuït

- Dates de producció (data d'inici i data de final)

- Volum de la unitat

- Estat de conservació

Exemples:

9.1.25.15.COffrR/198 - Llibre de les rendes de la causa pia de la confraria dels sastres y
calçaters fet en lo any 1662 ; Llevador de lo causa pia dels sastres
1662-1800. 225 pagines + [20] f.
Estat de conservació: 4

Taula 61. Format RESTA.PFT

m(567,-567)
mhl,f(val(v106.2),1,0),"."d106,f(val(v106*3.3),1,0), v106*6.50,IF V106.2: '02' THEN T FI
,v502r,v115, TV116, '- '(|; |+d203,v203Ab,| |v203Aa,|, |v203Ad), (¡f p(v203) and p(v108) then '. 'fi), (|
; I+V108), if p(v203) then '. ' fi, "["v109"]"/
m(567,0),v114Aa,"-'V114Ab, ". 'V406/
"Estat de conservació: ",v407Aa, ": 'V407Ab/#
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Format per llistats topogràfics dels fons parroquials PARTP.PFT

És un format relacionat amb el llistat de sortida PARTP.WPR que elabora

l'inventari dels fons parroquials ordenat segons la signatura topogràfica antiga.

El format relacionat amb aquest llistat ha de generar registres buits de

contingut atès que el full de classificació contempla tota la informació

necessària.

Taula 62. Format PARTP.PFTWPR

"n718
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7.3.5 Llistats de sortida de la informació (WPR)

S'han definit quatre tipus de llistats de sortida de la informació:

• QUADRE. WPR. Quadre de classificació.

. INVEN.WPR. Inventari.

• CURT.WPR. Inventari somer.

• RESTA. WPR. Llistat pels restauradors.

• PARTP.WPR. Inventari de parròquies segons la signatura topogràfica

antiga.

A continuació s'explica amb detall cadascun d'aquests llistats dels quals se'n

fa una breu descripció, es mostra un exemple i es reprodueix el format.
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Quadre de classificació QUADRE.WPR

Està lligat a la base de dades AEVSE i permet imprimir el quadre de

classificació. Ordena i encapçala el resultat d'una cerca pel codi de

classificació. Té associat per defecte el format de visualització CODI.PFT, que

només conté el codi de classificació i el títol de la sèrie.

Exemple:

1.1. MENSA EPISCOPAL

1.1.01. Ordenacions
1.1.02. Congregacions de Vida Religiosa
1.1.08.06. Registres d'actes i d'instruments de feus i censos de la Mensa Episcopal

2.2. ARXIU PARROQUIAL D'ALPENS

2.2.A Baptismes
2.2.B Confirmacions
2.2.C Matrimonis
2.2.D Òbits
2.2.E Vària sacramental
2.2.F Aniversaris i celebracions
2.2.G Obra
2.2.H Visita pastoral i documents episcopals
2.2.I Consueta
2.2.J Inventaris parroquials

Taula 63. Format de classificació QUADRE.WPR

Núm. d'encapçalament: 1
Format d'encapçalament: mhu,{b,%##v1%##}
1a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O

1 O '<',f(val(v103.2),1,0),"."d103,f(val(v103*3.3),1,0),"."d103,'=',v103,'>',ref->aevse(l-
>aevse(v103),'"V108)

2a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O
20v106
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Inventari INVEN.WPR

Està lligat a la base de dades AEVIT, per tal d'imprimir l'inventari. Ordena i

encapçala el resultat d'una cerca per codi de fons, codi de classificació i

número d'armari, d'unitat i subunitat arxivística. Té associat per defecte el

format de visualització IMPRE.PFT.

Exemple:

1.1. MENSA EPISCOPAL

1.1.02. CONGREGACIONS DE VIDA RELIGIOSA

303/1.1896-1905. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Professions], (carpetes)

303/2.1906-1913. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Professions], (carpetes)

3/3.1884-1912. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Correspondència]. Falten alguns anys. Hi ha
algunes cartes en italià. Al catàleg antic aquests documents constaven com a "Asuntos varios",
(carpetes)

3/4. 1876-1908. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Reconeixement legal de les Germanes
Dominiques de l'Anunciata. Certificats]. Al catàleg antic aquests documents constaven com a
"Asuntos varios", (carpetes)

3/5.1901. Estado General de la Congregación de las Hermanas terciarias Dominicas de la Anuncíala.
[Normes de funcionament del Col·legi de l'Anunciata (Pare Coll)]. Data aproximada. Al catàleg
antic aquests documents constaven com a "Asuntos varios", (carpetes)

Taula 64. Format de classificació INVEN.WPR

Núm. d'encapçalament: 2
Format d'encapçalament: mhu,{b,%###v01 %###,%##v02%##}
1a. Clau. Longitud: 50; tipus d'encapçalament: O

1 O '<l,f(val(v103.2)l1,0),"."d103,f(val(v103*3.3),1,0),"."d103,'='lv103,'>l,ref->aevse(l-
>aevse(v103),"'V108)

2a. Clau. Longitud: 50; tipus d'encapçalament: O
2 O V.ffvaKvl 06.2),1,0),"."d106,f(val(v106*3.3),1,0),v106*6.50,'=',v106,'>',ref->aevse(l-
>aevse(v106),"'V108)

3a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O
3 O if p(v502) then 1A1,f(val(v502),5,0) fi, if p(v115) then 'A',f(val(v115),5,0) fi,v115*2

4a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O
4 O if p(v116) then 'A',f(val(v116),4,0) fi
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Inventari somer CURT.WPR

Està lligat a la base de dades AEVIT, per tal d'imprimir un inventari somer.

Ordena i encapçala el resultat d'una cerca per codi de fons, codi de

classificació i número d'armari, d'unitat i subunitat arxivística. Té associat per

defecte el format de visualització CURT.PFT.

Exemple:

1.1. MENSA EPISCOPAL

1.1.02. CONGREGACIONS DE VIDA RELIGIOSA

303/1.1896-1905. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Professions], (carpetes)
303/2.1906-1913. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Professions], (carpetes)
303/3.1884-1912. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Correspondència], (carpetes)
303/4. 1876-1908. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Reconeixement legal de les Germanes
Dominiques de l'Anunciata. Certificats], (carpetes)
303/5. 1901. Estado General de la Congregación de las Hermanas terciarías Dominicas de la
Anunciata. [Normes de funcionament del Col·legi de l'Anunciata (Pare Coll)], (carpetes)
303/6. 1884-1912. [Dominiques de l'Anunciata (Pare Coll): Peticions de llicències per a oratoris].
(carpetes)
304/1.1871. [Carmelites de la Caritat (Vedrunes): Professions], (carpetes)

2.2. ARXIU PARROQUIAL D'ALPENS

2.2.A BAPTISMES

1.1564-1579. (volum)
2.1728-1749. (volum)
3. 1749-1780
4.1836-1851. (volum)
5.1861-1864. [Fragment de llibre de baptismes], (volum)

Taula 65. Format de classificació CURT.WPR

Núm. d'encapçalament: 2
Format d'encapçalament: mhu,{b,%###v010/o###,0/o##v020/o##}
1a. Clau. Longitud: 50; tipus d'encapçalament: O

1 O '<',f(val(v103.2),1,0),"."d103,f(val(v103*3.3),1,0),"."d103,'=',v103,V,ref->aevse(l-
>aevse(v103),"'V108)

2a. Clau. Longitud: 50; tipus d'encapçalament: O
2 O I<l,f(val(v106.2)l1,0),"."d106,f(val(v106*3.3),1,0),v106*6.50,'=',V106)'>

l,ref->aevse(l-
>aevse(v106),"'V108)

3a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O
3 O if p(v502) then 1A',f(val(v502),5,0) fi, if p(v115) then 'A',f(val(v115),5,0) fi,v115*2

4a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O
4 O ¡f p(v116) then 'A',f(val(v116),4,0) fi
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Llistat pels restauradors RESTA.WPR

Està lligat a la base de dades AEVIT, per tal d'imprimir un llistat de control dels

documents que es porten a restaurar. Ordena i encapçala el resultat d'una

cerca pel codi d'estat de conservació i pel codi de classificació i després per la

signatura topogràfica (número armari, número d'unitat arxivística i de subunitat

arxivística). Té associat per defecte el format de visualització RESTA.PFT.

Exemple:

ESTAT DE CONSERVACIÓ: 1

1.1.01.8-[Llibre de Registre]
1752-1760
Estat de conservació: 1 : cal consolidar els extrems, molt cremats i malmesos; presenta taques
liles, taques d'humitat i brutícia; tintes esvaïdes; seria molt interessant poder-lo restaurar

1.1.01.79/15 - [Témpores de la Santíssima Trinitat i Témporas de Sant Tomàs: Papers de
Regulars. Vitel·les]
1833
Estat de conservació: 1 : Bruts, cremats i enganxats amb els expedients en paper. S'han portat a
restaurar 15 vitel·les (22/06/1999), les tres primeres corresponen a les témporas de la
Santíssima Trinitat i la resta a les de Sant Tomàs

ESTAT DE CONSERVACIÓ: 2

1.1.01.9/1-[Any 1752]
1752
Estat de conservació: 2: molt cremats i malmessos; presenten taques d'humitat, liles i alguns
fongs; hi ha segells desenganxats, forats, fulls estripats i d'altres patologies. Cal consolidar els
extrems

1.1.01.9/2 - [Ad sacrum presbyteratum; Ad sacrum diaconatum; Ad sacrum subdiaconatum; Ad
primam clerical tonsuram; Dimissòries, certificats de patrimoni i papers de regulars]
1753
Estat de conservació: 2: molt cremats i malmessos; presenten taques d'humitat, liles i alguns
fongs; hi ha segells desenganxats, forats, fulls estripats i d'altres patologies. Cal consolidar els
extrems
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Taula 66. Format de classificació RESTA.WPR

Núm. d'encapçalament: 1
Format d'encapçalament: /mhuI%##{b,"ESTAT DE CONSERVACIÓ: 'V01(3,3)}##
1a. Clau. Longitud: 1; tipus d'encapçalament: O

1 O v407Aa
2a. Clau. Longitud: 50; tipus d'encapçalament: O

2 O v106,ref->aevse(l->aevse(v106)," 'V108)
3a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O

3 O if p(v502) then 'A',f(val(v502),5,0) fi, if p(v115) then W,f(val(v115),5,0) fi,v115*2
4a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O

4 O if p(v116) then 'A',f(val(v116),4,0) fi
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PARTP.WPR. Inventari dels fons parroquials segons la signatura

topogràfica antiga

Està lligat a la base de dades AEVIT. Permet imprimir l'inventari dels fons

parroquials ordenat per la signatura topogràfica antiga. Ordena i encapçala el

resultat d'una cerca per codi de fons i en segon terme per unitat arxivística.

L'ordenació de les unitats arxivístiques no es fa pel camp 115 (número

seqüencial d'ordenació adoptat com a signatura topogràfica a partir de 1999)

sinó pels codis de les sèries compreses en la unitat. Aquesta seqüència de

codis es reconstrueix automàticament de la manera següent:

a) S'ha creat un índex de camp (994) que indexa en una sola expressió el codi

de fons i el número d'unitat arxivística (per a cada fons es comença una

nova numeració).

b) El format de la segona clau de classificació busca al fitxer invers tots els

registres que corresponen a un mateix fons i a una mateixa unitat arxivística

i n'extreu separats en guions els codis de les sèries, el número de la unitat

arxivística i les dates de producció. Ja que aquesta segona clau de

classificació s'ha definit com a encapçalament només l'extreu una sola

vegada.

c) El format de visualització associat és el PARTP.PFT el qual conté una

expressió que no produeix cap sortida.
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Exemple:

2.24. ARXIU PARROQUIAL DE CASTELLDANS

-A-B-C-D-E-H: 4; 1775-1798; 1784-1796; 1776-1797; 1775-1797; 1776-1797; 1784-1798
-A-B-D-E-C-H: 3; 1765-1775; 1774; 1766-1775; 1766-1775; 1766-1775; 1768-1774
-A-B-E-D-C-H-J: 1; 1637-1736; 1639-1716; 1653-1674; 1636-1735; 1636-1704; 1594-1733;
1748
-A-C-S-D-T-B: 5; 1611-1636; 1612-1636; 1612-1627; 1611-1636; 1611-1627; 1611-1628
-A-E-D-C-H: 2; 1737-1765; 1737-1765; 1737-1765; 1737-1765; 1738-1773
-A: 6; 1825
-C: 7; 1835
-F: 8; 1824-1825
-G: 9; 1887
-K: 10; 1838
-L: 11; 1716-1753
-M: 12; 1786-1836
-P-M-E: 13; 1822-1835; 1900-1930; 1893-1931
-P: 14; 1590-1724
-Q: 15; 1799-1873
-R: 16; 1611-1627
-R: 17; 1726-1736
-R: 18; 1736-1772
-R: 19; 1642-1673
-U: 20; 1588-1853
-W: 21; 1833

Taula 67. Format de classificació PARTP.WPR

Núm. d'encapçalament: 2
Format d'encapçalament: mhu,{bl""#v1},%%#v2(5l5)
1a. Clau. Longitud: 15; tipus d'encapçalament: O

1 O '<',f(val(v103.2),1,0),"."d103,f(val(v103*3.3),1,0),"."d103,'=',v103l
l>l,ref->aevse(l-

>aevse(v103),"'V108)
2a. Clau. Longitud: 50; tipus d'encapçalament: O

2 O ref(lr((mhll"ST="v103,V502".",v115)),|-|v106*7.50)lref(l(mhllv103,v502".",v115)l ¡f
p(v115) then ': ' f(val(v115),5,0) fi),ref(lr((mhl,v103,v502".",v115)),|; |v114Aa,|-|v114Ab)
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7.3.6 Fitxer de paraules buides

S'han definit dos fitxers de paraules buides una per a cada base de dades amb

la funció d'eliminar del fitxer invers les paraules sense significat semàntic.

S'anomenen: AEVSE.STW i AEVIT.STW

Contenen:

• paraules en català, castellà, llatí, anglès, francès i italià.

• articles, preposicions, adverbis i pronoms

• les lletres de l'alfabet, excepte les que coincideixen amb un número

romà.

A continuació es reprodueix només l'AEVIT.STW, ja que ambdós fitxers són

idèntics:
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7.3.7 Taules de caràcters

EL programari Winisis incorpora la possibilitat de definir els caràcters

alfabètics i els indexables. Proveeix de dues taules: una per a la definició de

caràcters alfabètics (ISISAC.TAB) i l'altra per a la conversió a majúscules

(ISISUC.TAB).

ISISAC.TAB

Conté els codis ASCII que es consideraran alfabètics. Aquesta taula afecta a la

construcció dels índexs i a l'ordenació dels llistats de sortida de la informació.

El programari utilitza el sistema d'ordenació paraula a paraula, per això, és

necessari definir els límits d'una paraula. El sistema assumeix que tots els

caràcters que no estan definits en aquesta taula són separadors de paraula.

Per tal d'adequar el programa a l'alfabet català, s'ha modificat aquesta taula

incorporant els codis ASCII corresponents al punt volat (250), el qual permet

fer la "I-1 geminada", i els corresponents a les vocals majúscules accentuades

(181 182 183 198 199 210 211 212 214 215 216 222 224 226 227 228 229 233

234 235).

Taula 68. Fitxer ISISAC.TAB

065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 126 128 129 130 131 132 133 134
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 160 161 162 163 164 165 181 182 183 198
199 210 211 212 214 215 216 222 224 226 227 228 229 233 234
235 250
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ISISUC:TAB

Aquesta és una taula de conversió a majúscules i regula com s'ordenen les

lletres en l'índex o en un llistat. Conté la llista de codis ASCII, on es substitueix

el codi corresponent a les lletres minúscules per les equivalents en majúscules

i les vocals majúscules accentuades per les corresponents no accentuades.

Amb aquesta operació el programa emula les lletres minúscules a les

majúscules i, en conseqüència, permet que en el moment de la recuperació de

la informació es puguin utilitzar indistintament.

S'ha modificat aquesta taula per tal d'adequar-la a l'alfabet català i castellà. En

aquest sentit s'hi han incorporat les lletres N i Ç (que en la taula original es

converteixen a N i C respectivament) i totes les vocals majúscules accentuades

que es converteixen a la seva equivalent no accentuada.

Taula 69. Fitxer ISISUC.TAB

000 001
016017
032 033
048 049
064 065
080 081
096 065
080 081
128085
069 069
065 073
176 177
192193
208 209
079 225
240 241
000 001
016017
032 033
048 049
064 065
081 082
097 065
081 082
067 085
069 069

002 003
018019
034 035
050 051
066 067
082 083
066 067
082 083
069 065
069 079
079 085
178179
194195
069 069
079 079
242 243
002 003
018019
034 035
050 051
066 067
083 084
066 067
083 084
069 065
069 079

004 005
020 021
036 037
052 053
068 069
084 085
068 069
084 085
065 065
079 079
165 165
180065
196197
069213
079 079
244 245
004 005
020 021
036 037
052 053
068 069
085 086
068 069
085 086
065 065
079 079

006 007 008
022 023 024
038 039 040
054 055 056
070 071 072
086 087 088
070 071 072
086 087 088
065 128 069
085 085 089
166 167 168
065065184
065 065 200
073 073 073
230 231 232
246 247 248
006 007 008
022 023 024
038 039 040
054 055 056
070 071 072
087 088 089
070 071 072
087 088 089
065 067 069
085 085 089

009010
025 026
041 042
057 058
073 074
089 090
073 074
089 090
069 069
079 085
169 170
185186
201 202
217218
085 085
249 250
009010
025 026
041 042
057 058
073 074
090 091
073 074
090 091
069 069
079 085

011 012
027 028
043 044
059 060
075 076
091 092
075 076
123 124
073 073
155156
171 172
187188
203 204
219220
085 236
251 252
011 012
027 028
043 044
059 060
075 076
092 093
075 076
123 124
073 073
155156

013014015
028 030 031
045 046 047
061 062 063
077 078 079
093 094 095
077 078 079
125 126 127
073 065 065
157158159
173174175
189190191
205 206 207
221 073 223
237 238 239
253 254 255
013014015
028 030 031
045 046 047
061 062 063
077 078 080
094 095 096
077 078 080
125 126 127
073 065 065
157158159
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065 073 079 085 079 079 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 065 065 065 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 065 065 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 069 069 069 213 073 073 073 217 218 219 220 221 073 223
079 225 079 079 079 079 230 231 232 085 085 085 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 076 251 252 253 254 255
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