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1 Abstract 

The Final Master Project PLATAFORMA WEB 2.0 consists in developing part of the Reuse 

Support Network XSR using a CMS such as Drupal or Joomla for the association TxT (Tecnologia 

per a tothom). TxT was awarded a grant from Fundació puntCAT to build a web 2.0 to make 

the process of donating and receiving computer equipment more effective. Another objective 

of the project is to facilitate the exchange of knowledge between people and social 

organizations. 

Keywords: Drupal, MySQL, PHP, CMS, Website, Web, Social Networks 

http://txt.upc.cat/
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3. Introduction and Goals 

The core objective of the Project is to increase the computers lifespan and give society the 

independence to take advantage of the equipment that was destined to be destroyed.  

3.1 Introducing TxT 

TxT “Tecnologia for to tothom” is an association with strong ties with the UPC “Universitat 

Politècnica de Catalunya” as its volunteers are mainly students, professors and 

administrative staff of UPC. The project director, David Franquesa, and supervisor, Leandro 

Navarro, are both members of TxT. Their main goal is to make the university community 

aware that they can help to tackle the causes and effects of poverty through practical ICT 

solutions. TxT also wants to make the community think about the environmental effects of 

electronic waste (e-waste) and the importance of development cooperation to break the 

digital divide, which refers to the gulf between those sections of the population that have 

access to the internet and other digital technologies, and those sections of the population 

that do not. The association currently handles the equipment received from donors 

manually and matches it with the equipment requests made by the receivers. 

3.2 Introducing Fundació puntCAT 

Fundació puntCAT is a politically independent, non-profit institution founded in 2004. As a 

foundation, its objective is to promote all types of activities related to the creation, 

management and control of the .CAT domain name registers and in general the promotion 

of Catalan language and culture on the Internet and in the new information technology era. 

3.3 Introducing XSR 

This Master Final Project is part of a larger project called “Xarxa de suport a la reutilització”, 

“Reutilization Support Network” in English, which will be referred to from now on as XSR. 

TxT was one of the seven winners of Ajuts puntCAT 2010, awarded by Fundació puntCAT 

and was aided to create XSR on the 21st of December 2010. The winners of the awards had 

to comply with the following requirements: 

 Project without wishing to profit 

 Developed under Creative Commons , and/or Open source 

 Help to break the digital divide (social aspect) 

 Allows to extends the life of computer equipment (environment aspect) 

 Generate content 

 Create interaction between internet users 

 Develop services and content that will benefit everybody. 

For these reasons XSR wants to provide a user friendly tool to reuse as long as possible old 

computers that work and were going to be dumped or recycled.  

The future equipment recipients will be initiatives and social programs that have received 

support through social networks. Prospective donors will be those who prepare the 

equipment for its donation; this will be a much easier task than the current need for the 

http://txt.upc.cat/
http://xsr.cat/
http://www.fundacio.cat/obra-social/ajuts/guanyadors2010.html
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donor to contact TxT and getting TxT’s staff to prepare these computers for its future reuse. 

XSR Project will provide donors a set of tools to automate the testing, secure deletion of 

data and operating system installation for the later registration on XSR’s web. 

The entire project will be developed with open source software so that organizations like 

TxT can personalize the application to their own criteria and can then manage the supply 

and demand of their own donors and recipients. 

The XSR reuse network will be based on stock, the location of the donor and the support 

the receiver’s initiatives are given to make a good cross between supply and demand.  

After the equipment is determined not to be reusable (no receiver is interested in the 

equipment), the last receiver will have to bring the computer to a certified recycling facility 

for electronic and electric equipment. 

3.4 XSR Project details 

XSR splits in to two different parts: 

One part is to build the tools that will facilitate for the donor the testing and registration of 

the equipment to donate; this is being developed as another Sub-Project by Fernando, a 

UPC student who is doing his Final Project based on this Sub-Project.  

The other part, presented in this Master Final Project, is the web application or web 

platform, which is being developed together by Sergio Caballero and I. XSR is an open 

source project that will be available on a public repository such as Sourceforge or Google 

code so that other associations dedicated to reusing computers will be able to use the 

system for the management of these computers. 

3.5 Other Project Details 

My first project meeting was on the 31st of January 2011, following the previous interview 

held on the 24th of January , and from there the director, supervisor, Sergio and I suggested 

scheduling  another meeting to give Sergio and I time to read the documentation provided 

which consisted on Google doc documents. After reading the documentation we proposed 

TxT solutions to the project needs which were discussed during the following weeks. During 

this process we met with Jordi Ros-Giralt on the 16th of February. Jordi is the founder of 

Labdoo, an association created at the University of California dedicated to the reuse of 

laptops on a global scale. With Jordi we discussed the possibility of sharing equipment and 

Drupal modules as Labdoo is fully developed with Drupal. 

After we finished the system’s analysis we prepared a presentation for the “Viatja and 

coopera amb TxT, Tecnologia for to Tothom” seminar which was held on the 2nd of March 

2011. The video of the presentation made by Sergio and it can be found at: 

http://youtu.be/Pygc9m9ceNk. 

http://gram.eng.uci.edu/~jros/
http://www.labdoo.org/
http://tinyurl.com/5s5vucr
http://tinyurl.com/5s5vucr
http://youtu.be/Pygc9m9ceNk
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4. Objectives  

The project’s main objective is to develop to Web 2.0 application with Drupal to make the 

process of donating/receiving computers and the exchange of knowledge between people 

and social organizations much easier. 

4.1 The project contains the following tasks: 

 Planning 

 Requirement analysis 

 System design 

 Development of the web application 

 Testing 

 Documentation 

4.2 Initial basic functionalities identified: 

 Interface between receivers (people or associations that require PC’s) and the 

system 

 Interface between donors (people or organizations that donate PC’s) and the 

system. 

 Interface between the different users (administrator, high and low level technical 

support, matching coordinator, receiver’s coordinator) and the system. 

 Interface for non-registered users so they can browse the news and information 

about the reuse network. This user will also be able to see the equipment needs, 

from now on initiative, that receiver’s request. 

 Registration of the equipment by the donor given an XML file generated by the 

tool that is being developed by Fernando. This tool will be freely available to the 

public and will also test the PC to assure that all hardware components work 

correctly. 

 Algorithm for the classification of equipment given the hardware components that 

contain the generated XML. This classification is used because to PC can be used 

for word processing, server, video/image editing depending on its hardware. 

 Management of the receiver’s initiatives and later assignment of donated 

equipment to these initiatives taking in to account the receiver’s requirements. 

 Statistics functionality to monitor the donations, registered users, equipment 

requests and other useful data. 
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4.3 Initial non-basic functionalities identified: 

 Interface between different systems (other associations that reuse computers) to 

share, import and export data of the donated equipment. 

 Interface between the system and social networks to promote the initiatives so 

that the general public can give their support to a given initiative through voting. 

The most voted initiative would be the first to receive computers 

 Technical support to the system users regarding the equipment. 

 Logistic functionality to facilitate the transportation of the equipment from the 

donor to the receiver. 

 Newsletter management. 

 System customization so that other associations dedicated to reuse computers can 

install and personalize the system to their needs. 
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5. Analysis 

The first step for every project is doing some background research and requirement gathering 

to put everybody in the same page as well as having a project plan. 

Background in Drupal was required before the specification, design and implementation 

phases as Segio and I had little background in the CMS and needed to know how the Drupal 

modules can help in development. 

As you can see in point 16. Appendix I Sergio and I made an initial proposal of the system with 

the information provided in TxT’s previous analysis of what they wanted 

5.1 TxT’s analysis 

This first step of the analysis of the project is based on TxT’s documentation that they 

had already started regarding the XSR Project, and was discussed on the 8th of 

February; a week after I was hired for the Project. 

Below you can found the analysis made by TxT’s staff as an initial analysis and 

explanation of what TxT expects as output from the project: 

Activities 

WEB: Analyze and design the Web 2.0 so that helps the Exchange of equipment 

between donors and receivers. 

 Analysis and requirements for the web. 

 Implement the systems’ algorithmic that will allow to manage the data and 

relations between donors and receivers (server logic).  

 Interface design which will easily show the different functionalities that have 

to allow the operability of the system (from the donors, receivers and 

technical support side).  

 Design a transferable, usable, searchable site complying with the appropriate 

accessibility for the users. 

 Establish a mechanism for the promotion and support of the system. 

 

STATISTICS: Design and develop functionalities that will allow to extract interesting 

information to know the evolution of the equipment and users of the system 

 Establish quality indicators that will allow analyzing the evolution of the reuse 

network. 

 List and categorize the users of the system regarding their activities. 

 Extract information from the reused equipment 
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Advantages that the Project will provide 

 Growth of the computer reuse culture with a big group of people surrounding 

the network 

 Substantial increment of computer reuse  

 Reduction in time between a donation and reception 

 Increase the life cycle of computer equipment 

 

How to measure the project’s success? 

 Number of registered users 

 Number of donated/received equipment 

 The elapsed time between to donation and to reception 

 

5.2 Proposed requirements by actor 

Receiver:  

1. User registration 

2. CRUD (Create, Read, Update and Delete) receivers information 

3. CRUD an initiative (equipment need) 

4. Share the initiative on a social network or blog 

5. Follow the state of an initiative 

6. Accept, modify or reject proposed equipment for an initiative 

7. Accept, modify or reject received equipment 

8. Un-inventory equipment and indicate recycling location 

9. Non-technical questions via email 

10. Make technical questions through the technical forum  

11. Notify equipment breakdowns via forum 

12. Attach activity log to an initiative 

13. Fill-up satisfaction survey (download file and attach to the initiative).  
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14. Newsletter subscription 

Administrator: 

1. CRUD of any system’s user  

2. List system’s users 

3. CRUD equipment  

4. List or modify initiative information 

5. Create different categories in the forum 

6. Answer non-technical issues (via email). 

Technical support 

1. CRUD own system user 

2. Answer forum technical questions 

3. Resolve an equipment breakdown via forum 

High level technical support 

1. CRUD own system user 

2. Answer forum technical questions 

3. CRUD technical support user 

4. CRUD technical question 

5. Resolve an equipment breakdown via forum and modify its information 

Donors 

1. User registration 

2. CRUD donor’s information 

3. Register donated equipment attaching an XML 

4. CRD own equipment 

5. Non-technical questions via email 

6. Technical questions through the technical forum  

7. Newsletter subscription 
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Initiatives manager 

1. CRUD to receiver 

2. CRUD an initiative 

3. Filter initiatives 

4. Filter available equipment 

5. Assign and un-assign equipment to an initiative  

6. Answer non-technical issues (via email). 

7. Manage newsletter  

Other requirements: 

1. Step by step guide on how to duplicate the system 

2. Space to access the tools developed by Fernando so a donor can prepare the 

equipment and generate the xml 

 

5.2 Proposed desired/optional requirements 

Receiver:  

1. Rate technical support users and answers 

2. System to generate statistics from user’s satisfaction survey provided by 

the web.  

3. A receiver can’t create another initiative if it has to certain amount of 

equipment without notifying its use via Internet. (It depends on the 3rd 

system requirement)  

Donor 

1. Rate technical support users 

Administrator: 

1. Query general statistical data that will allow to evaluate the evolution of 

the web’s activity: 

 Number of reused computers [in units and tones] 

 Number and diversity of receivers that received equipment [in units 

and receiver typology]. 

 Number of satisfactory queries [satisfactory and non-satisfactory] 
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 Feedback of the process by receivers (conditioned by desirable 

receiver’s requirement number 3).  

 Time between initiative petition and reception [average time]. 

 Number of supporters of an initiative 

 Number of particular donors for an initiative 

 Number of donors who are organizations 

 Number of downloads of the tools provided by Fernando 

System 

1. Notify that a technical query has been answered by a technician 

2. Incidence management system 

3. The system has to receive information from donated equipment and 

update the information if necessary 
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6. Requirements 

The requirements of the first iteration and second Iteration where done both between Sergio 

and I.  

The first Iteration includes the core functionality of the XSR and were closed on the 17th of 

April. To shape all the requirements we had do this we installed Drupal in our own machines 

and tested different modules that would help achieve the requirements we were going to 

implement. 

The second iteration contains the more complex requirements that TxT would like to 

implement as we finish the first Iteration so they were not fully closed and specified. These 

requirements were proposed to Albert Homs i Masanas as he joined us last July as a separate 

project. 

There where changes in the requirements of the first Iteration as we fist had a receiver’s 

manager role, who managed a subgroup of receivers.  As we went along with the 

implementation we found it quite difficult to implement so after the meeting on the 21st of 

July the director, supervisor, Sergio and I agreed to eliminate the receiver’s manger role as 

long as the system would allow to register different users with the same email address. This 

change affected the first Iteration requirements, so the last version is from the 23rd of June and 

you can find them in section 17. Appendix II 
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7. Methodology  

The working structure for this kind of project fits with an Agile Methodology as shown in Figure 

1. Web projects have a high probability of changes because of the constant technology 

changes. As the project went along changes had to be made, especially in the details and 

functionality aspects. 

(Rational Unified Process) RUP was not a good development methodology as it requires more 

certainty and is best for big projects that require to lot of documentation and can take years. 

Therefore it was not a reasonable option. 

Since the beginning of the project, especially during the requirements gathering phase, weekly 

or fortnightly meetings had been carried out with the members of the team. After the 

requirements project we updated the project planning. Following the Agile Methodology every 

time there was a new functionality according to the requirements implemented and well 

tested, it was shown to the director and supervisor for their approval and suggestions. Sergio 

an I had had the director and project supervisor regularly up to date with the evolution of the 

project with the use of Google Docs, doodle and emails. The initial planning wasn’t finished 

until the requirements where closed as we took more than expected with the requirements 

phase as we had a lot of decisions to make along the way. 

 

Figure 1 
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8. Project Planning 

As we were beginners in Drupal we found it hard to estimate the amount of time it would take 

to develop and test the different functionalities. Personally I found to couple of web pages that 

can calculate the cost of the project, but it was useless as they have experts on their teams. I 

found very useful the use of tool provided by the PESBD subject, the Use Case Point Estimator 

Spreadsheet, and another spreadsheet found on CivicActions.org that provides to a set of tools 

to assist with estimating for Drupal web development projects. 

As we did with the requirements we also tested different Drupal modules and read tutorials 

and books in order to determine the complexity of each requirement. 

The Web 2.0 platform is currently in the last phase of development and testing. 

8.1 Human Resources 

As human resources for the whole XSR project, first comes TxT’s staff, which started 

this project, Fernando was hired for Project 1 and Sergio and I for Project 2 and 3. You 

can find more information of the projects offered by the XSR at: Els projectes  

Regarding the control of the hours spent on the project we have a Google spreadsheet 

where we input the hours dedicated to the project with the tasks we work on a daily 

basis. 

Last July 15th Albert Homs i Masanas joined the team to help us with the XML 

registration, integration of Social Networks such as Facebook and Twitter.  

8. Initial planning 

Between Sergio and I we produced a document with the cost of the requirements once 

the requirements where closed as we took more than expected to finish the 

requirements and to decide which way to go. The planning was split in to two four 

different phases after which we would present the result to the client, in this case the 

project Director and Supervisor. After each meeting we documented, using a Google 

doc, the changes that they required  You can find a full detailed initial planning in 

section 18. Appendix II 

8.3 Detailed Planning 

With the initial breakdown planning we merged our tasks with the XSR project’s 

spreadsheet and we detailed the tasks and merged them with the overall XSR project. 

As the project went on there was a fifth  phase included which included some of the 

tasks shown in the fourth phase of the initial analysis. You can find the detailed 

planning in section 19. Appendix III 

http://civicactions.com/estimating-worksheet
https://sites.google.com/site/projectereutilitzacio/informacio-dels-projectes
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8.4 My tasks 

I signed a contract with TxT to perform 700hrs of work between the 1st of February ’11 

until 30th of September ’11. The same with my project mate Sergio who was hired for 

560 hours. For the same period 

The tasks executed together in the project between Sergio and I corresponding to the 

first iteration of the detailed planning are the following: 

 Analysis of the XSR 2.0 website  

 Requirements of the XSR 2.0 Website: for Iteration 1 and Iteration 2 

 Design types of content ,fields, initiatives and equipment states. 

 Phase 1: 

o Pre-implementation: Setting up domain name and hosting, Drupal 

installation, configuration and testing. 

o User creation and management: roles, authorizations, listing and 

related blocs and menus 

 Phase 2: 

o Fist research and testing on XML registration-parsing. 

 Phase 3: 

o XML registration: creation and testing  of custom module. 

The tasks executed with the help of Albert: 

 Phase 4: 

o XML registration with the tools provided by Fernando. 

The tasks assigned to me were the following 

 Phase 2: 

o Equipm ent management: creations of the equipment content, lists 

filtered by different fields and related menus and blocks. 

o Equipment-initiatives management: Assign equipment to initiatives, 

lists for involved roles (donor, receptor, technician, initiatives 

manager) 

 Phase 4: 

o Equipment Workflow: implementation and testing of the different 

equipment states. 

 Phase 5: 

o Web design and requirements including social networks 

o Web deployment with all its information and menus designed 

previously 

o Portability of the system: testing and documentation of how to install 

the XSR Web 2.0 and site personalization 

o Installing the system in the definitive hosting of Pangea. 

o Collaborate to include an activity calendar with a Google Calendar 

plug-in 
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8.5 Pending tasks 

The following tasks have being delayed because of different causes. For the portability 

I have to make sure that before building the package the full project is fully developed 

and up to date. The other tasks should be finished or just about but I had some issues 

to deal with that have disabled me to finish some of the tasks, but for me the project 

continues and I still have to finish the following tasks of Phase 5: 

 Phase 5: 

o Web deployment with all its information and menus designed 

previously 

o Portability of the system: testing and documentation of how to install 

the XSR Web 2.0 and site personalization 

o Installing the system in the definitive hosting of Pangea. 

o Collaborate to include an activity calendar with a Google Calendar 

plug-in 

For more details and deadlines of the remaining tasks you can go to section 14. Future 

work 
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9. Technology 

At the beginning of the project the director and supervisor gave the option to choose an Open 

Source CMS such as Drupal or Joomla, a TxT’s is developed with this CMS. I’ve never worked 

with Drupal or Joomla before but during the subject DSBW (Design of Web-Based Systems) 

that and did just previous to the project, we had to do a "Miscellaneous students 

presentations". Two classmates and I chose the option of doing a presentation on Drupal as an 

MVC (Model View Controller) and after this presentation I had the knowledge of how Drupal 

works on the inside. After the presentation and became a fan of Drupal and wanted to work 

with it as soon I had the opportunity. 

Even though we knew we were going to develop in Drupal as Labdoo was developed in Drupal, 

we could compare the two CMS proposed with a web tool: http://www.cmsmatrix.org/ 

Finally as my project companion Sergio also knew about Drupal as he developed some time 

ago a simple website using Drupal and as the job post for this project two people with 

knowledge of Drupal we were both hired. 

 

9.1 Description of Drupal 

Drupal is a free and open-source content management system (CMS) and content 

management framework (CMF) written in PHP and distributed under the GNU General 

Public License. It is used as a back-end system for at least 1.5% of all websites 

worldwide ranging from personal blogs to corporate, political, and government sites 

including The White House, data.gov.uk, Best Buy Mobile, Rafael Nadal’s website, 

Ubuntu, and millions of other websites it is also used for knowledge management and 

business collaboration. It’s a very good choice because it is free, easy and very flexible. 

The standard release of Drupal, is known as Drupal core 

and contains basic features common to content 

management systems. Contribute modules are available 

to alter and extend Drupal's core capabilities and add 

new features or customize Drupal's behavior and 

appearance. Drupal is also described as a CMF because 

of this plug-in extensibility and modular design. 

 

9.2 Community features 

 Handbooks, manuals, guides, tutorials,  

 Bi-annual kick-ass conference (Drupalcon) 

 Drupalcamps / Drupaljams / Drupaldinners / ... 

 Planet Drupal 

 Chat (IRC) There are different channels for each language,  

http://www.cmsmatrix.org/
http://www.whitehouse.gov/
http://data.gov.uk/
http://www.bestbuymobile.com/
http://www.rafaelnadal.com/
http://www.ubuntu.com/
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 Mailing Lists 

 Huge amount of national communities around drupal.org offering language-

specific support 

 More than 648,000 user accounts and 10,000 developer accounts, I personally 

created an account and subscribed to the newsletter for the Spanish community 

 Offered in 55 languages for the 6.x core version 

 There is also a Drupal.upc.edu and a Drupal.cat community 

 

9.2 Software features 

 More than 6000 modules for the 6.x core version 

 Never touch the core, everything via add-on modules 

 Everybody can contribute modules for others to use 

 Security team security advisories 

 +18000 unit/functional tests with a continuous integration testbot 

 Don't re-invent the wheel again 

 Manage content with an easy-to-use web interface. 

 Great options for new user accounts and granular user permissions. 

 Presentation layer allows designers to create highly usable, interactive 

experiences that engage users and increase traffic with possibility of using an 

existing Drupal theme. 

 

9.2 Drupal file structure 

In the right image you can 

see Drupal’s file structure. 

the first layer contains the 

core modules and themes 

than come with the 

installation. The good thing 

about Drupal is that you can 

have different sites under a 

single Drupal installation, 

each of them with their own 

themes and modules. 

 

http://drupal.upc.edu/
http://drupal.cat/
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9.3 Modules 

Modules are Drupal’s way of implementing a new functionality and plugging it into the 

existing Drupal system and they can: 

 Access DB, Create tables, 

delete them, insert, 

update etc. 

 Enforce Access Control 

and plug into existing 

ACL's 

 Define how things should 

look to your users 

 Interact with other modules 

9.4 Architecture 

Drupal’s structure is known as a PAC (presentation abstraction control) model which 

uses a controller to represent logic, a presentation layer for design and an abstraction 

layer for data. Similar to an MVC framework, the components are unique and primarily 

communicate via API. In the structure, the Controller servers as the go between of the 

Presentation and Abstraction, which is why the templates are generated through 

function calls. The presentation, therefore, is just a rendering of a template, so you can 

focus on building out the core of the site and styling via CSS. 

 

Figure2 
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9.5 Drupal System requirements 

Drupal installation requires the following requirements, for a common Drupal 

installation stack see figure X: 

Disk space 

A minimum base installation requires at least 15MB of disk space but the current 
modules and content we have in our system currently occupies 50 MB without 
including the DB. 

Web server 

 Apache 1.3 or Apache 2.x hosted on UNIX/Linux, OS X, or Windows 

(Recommended) 

 Microsoft IIS 5, 6, 7 if PHP is configured correctly 

Database server 

 MySQL 4.1 or higher (Recommended) 

 PostgreSQL 7.1 or higher 

 Microsoft SQL Server and Oracle are supported by an additional module. 

PHP 

 4.4.0 or higher (5.2 recommended) 

 

 

Drupal’s Technology Stack 

http://en.wikipedia.org/wiki/Webserver
http://www.php.net/
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10. Specification 

10.1 The System 

The system works in the following way 

(see figure 3):  

 The donor registers the XML 

generated by Fernando’s 

Application 

 Receivers register their equipment 

needs creating initiatives.  

 The initiatives manager assigns the 

registered equipment to each 

initiative.           Figure 3 

 

10.2 The actors 

 Authenticated users 

o Receiver 

o Donor 

o Administrator 

o Technical support 

o High level technical support 

o Initiatives manager 

 Non-authenticated users 
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10.3 Objects and attributes 

Private Donor 

 

Company Donor 
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Receiver 

 

Equipment 
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Initiative 
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During the project the specification has changed in the following ways: 

1. The role of Receivers Manager (Gestor de receptors) was eliminated on the 

21st of June meeting as it created many development problems and 

complicated the system. This role was to be in charge of a group of receivers 

that may not have had access to the Internet or that managed their needs 

through an organization. We finally decided that the Receivers Manager would 

create a user for the receiver and then input the receivers equipment needs. 

 

2. At first there were 13 states for an initiative at the beginning of the analysis 

and to make it simple for the user we all agreed on the following 7 states as 

you can see in figure 3: 

 

Figure 3 
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3. The same happened with the equipment states as we first had 13 states and to 

make things simpler for the user we all agreed on the following 6 as shown in 

figure 4: 

 

Figure 4 
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11. Implementation 

The design comes within the Drupal package and is totally customizable to the developer by 

incorporating modules and adding own modules developed in PHP. Regarding the core version 

of Drupal, When we started, the 7.0 Drupal core had just come out. Because the 6.x core 

version was very stable and had a lot of contributed modules, we decided to choose the 6.20 

core version. Since then we have updated to 6.22, which is the last stable release of 6.x core. 

To develop and test as a team we needed a hosting provider that supported Drupal. I firstly 

found a free hosting provider one of TxT’s members, Pep Beà, recommended to us Disbit. The 

hosting provider gives support to different CMS and one of them is Drupal. 

11.2 Coding 

The coding comes down to creating a new module called “insert_XML”. This code uses 

a native PHP library called SimpleXML. It provides a very simple and easily usable 

toolset to convert XML to an object that can be processed with normal property 

selectors and array iterators.  

With the library and an algorithm we could convert the XML in to an array of objects: 

$xml = simplexml_load_file($file); 

$settings = _insert_XML_simplexml_to_array($xml); 

 

$node->field_cpu_name[0]["value"] = 

$settings['caracteristiques']->cpu->nom_cpu; 

  

function _insert_XML_simplexml_to_array($xmlobj) { 

    $a = array(); 

    foreach ($xmlobj->children() as $node) { 

        if (is_array($node)) 

            $a[$node->getName()] = simplexml_to_array($node); 

        else 

            $a[$node->getName()] = $node; 

    } 

    return $a; 

} 

Custom module “insert_XML.module” 

In order to build the module Albert joined me as it was one of the most complicated 

parts that I found in this project. We first needed the schema.xsd file provided by 

Fernando in order to validate the XML file, a file called “insert_XML.info” which 

contains the information about the module and a file named “insert_XML.module” 

which contains the actual PHP code. Then we pack these three files in to a folder called 

“insert_XML” and uploaded to the module folder of the Drupal system. 

To make this work we used the Hook nodeapi which affords a lot of flexibility for 

interacting with nodes at various operations. 

 

http://www.disbit.es/
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Main function: 

 function insert_XML_nodeapi(&$node, $op): 

o Implementation of Hook nodeapi, for Equipment content type 

o on "validate": validate attached XML specification file 

o on "presave": loads CKK fields with XML specification file 

content 

Auxiliary functions: 

 function _insert_XML_loadSettings($file,&$node) 

o Loads xml content into node Equipment object 

o $file : xml file 

o $node: node of type Equipment to be filled in, BY 

REFERENCE 

 function _insert_XML_XSD_Validation($file) 

o Validates a xml file against module XSD validation file 

o $file : xml file to validate 

o Output: true if validation ok, false otherwise 

 function _insert_XML_validatePreviousInstances($file) 

o Validates previous instances of the computer represented 

by the input xml ID. Computer can't be registered if it 

has previous opened instances or current donator has 

donated it previously 

o $file : xml file to validate 

o Output: array->  

 "status" =>  "ok" if computer can be registered 

  "ko" otherwise "display_message" => error message 

to display to user 

 "log_message" => message to log ) 

 function _insert_XML_simplexml_to_array($xmlobj) 

o Converts SimpleXML instance into array of objects 

o $xmlobj : SimpleXML class instance 

o Output: array of objects 
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11.3Most used modules 

Content 

In order to create some content on the site like the register forms, equipment and 

initiatives objects we need to create a content type. It is only available for admin users. 

From this page we can edit the object’s details like if you wanted to be published in the 

news block, change the name, enable attachments and much more. You can also 

access the fields of the content clicking on “manage fields”. The permissions tab allows 

you  to see the create, edit and view permissions for the creator and others for all the 

fields of all the content types. You can delete any content you created except the 

content that comes with the core which are Feed and Feed item. 
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Auto assign role + Content Profile 

If we want assign a specific role to a user we have to first create a content type for the 

registration process and while editing choose the Content Profile tab which will be 

enabled if when created you select the option “Use this content type as a content 

profile for users” Content Profile. Once saved the tab Content Profile will appear and 

under User Registration pick the Auto Assign Role path you want for this specific 

content. 

1st step: 

  

 2nd step: 
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CCK fields 

When editing a Content type we need to specify all the fields that this new content 

(object) will have, to do this we have a large range of extra field types that we can 

download such as email or phone validators, web link extra features, etc. To edit the 

fields of a content we go to the tab “Manage fields” where we can find all the 

predefined and custom fields created for such content. 
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CCK field permissions 

When editing a field you can choose if it will appear once you are creating the content. 

For example, if when creating a Donor’s profile you want to show the field Telephone 

you will have to check the Create, edit and view for the user owner and creator. You 

can also specify if the field is necessary in order to create the content. 
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Blocs 

Drupal’s visuals design is separated the following regions or blocs: Header, Left 

sidebar, Right sidebar, Content  (Center of the page) and Footer. As we can see in the 

image below  we have the Left sidebar where we have the menus that are enabled in 

this Left sidebar Block.  

 

 

Menus 

The menus are the content that we can put in the desired block. If we go in to a certain menu 

from the Site Building->Menus option and we get in to the menu “Demana PC’s”, as you can 

see bellow, we can see that inside the menu we can have submenus. Menus can be configured 

for different roles and can automatically appear expanded or un-expanded. 
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Views 

Views is a very powerful menu that allows you to create complex queries with a IU. It can be 

used to create the menus that list what you query. You can apply any kind of filter by field, by 

user by role… And you can order the output as you like and make all fields sortable or not, is 

up to the client’s choice. 

 

 

Example of an output of a view: 
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11.4 Contributed modules used 

Name Version Description 

Administer 

Users by Role 

6.x-1.4 Allows users with 'administer users' permission and a role (specified in 

'Access control') to edit and/or delete other users with a specified role. 

If the user being edited has multiple roles, the user doing the editing must 

have permission to edit ALL of the user being editor’s roles. 

Also provides role-based control over user creation. 

Auto Assign 

Role 

6.x-2.0-

beta1 

Serves three primary purposes. The first is to provide an automatic 

assignment of roles when a new account is created. The second is to allow 

the end user the option of choosing their own role or roles when they create 

their account. The third is to provide paths that will trigger a specific role 

when an account is created. The administrator has full control over these 

functions and can have them working together or independently of each 

other. Auto Assign Role is integrated with the Content Profile module so that 

you can have content types serving as registration pages. You can even 

replace the default user/register page with a customized version of your own 

design. 

Login 

Toboggan 

6.x-1.9 
Offers several modifications of the Drupal login system in an external 

module by offering the following features and usability improvements: 

 Allow users to login using either their username OR their e-mail 

address. 

 Allow users to login immediately. 

 Provide a login form on Access Denied pages for non-logged-in 

(anonymous) users. 

 The module provides two login block options: One uses JavaScript 

to display the form within the block immediately upon clicking "log 

in". The other brings the user to a separate page, but returns the 

user to their original page upon login. 

 Customize the registration form with two e-mail fields to ensure 

accuracy. 

 Optionally redirect the user to a specific page when using the 

'immediate login' feature. 

 Optionally redirect the user to a specific page upon validation of 

their e-mail address. 

 Optionally display a user message indicating a successful login. 

 Optionally combine both the login and registration form on one 

page. 

 Optionally have invalidated users purged from the system at a pre-

defined interval (please read the CAVEATS section of INSTALL.txt for 

important information on configuring this feature!). 

 Integrates with Rules module to do various tasks when a user 

validates via email validation process 

Pathauto 6.x-1.5 
Automatically generates path aliases for various kinds of content (nodes, 

categories, users) without requiring the user to manually specify the path 
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alias. This allows you to get aliases like /category/my-node-title.html instead 

of /node/123. The aliases are based upon a "pattern" system which the 

administrator can control. 

Profile Tools 6.x-1.0 
Allows to improve Drupal core's Profile module usability for end-users. 

 Set default profile tab on user's account edit page: This feature 

allows you easily set your custom profile category as a default tab 

on the user's edit profile page. 

 Move User Picture Upload widget to your own profile tab: This 

feature allows you easily move user picture upload interface to your 

custom profile tab. 

Shared E-mail 6.x-1.3 
Allows multiple users to use the same email address for different accounts. 

The module works for both registration and account updates. 

Token 6.x-

1.16 

Tokens are small bits of text that can be placed into larger documents via 

simple placeholders, like %site-name or [user]. The Token module provides a 

central API for modules to use these tokens, and expose their own token 

values. 

Note that Token module doesn't provide any visible functions to the user on 

its own, it just provides token handling services for other modules. 

For Drupal 6, the Token module provides a "Token Actions" module which 

can be enabled separately. This provides several "actions" for the Drupal 

core Actions/Trigger modules to use that take advantage of the Token 

replacement functionality. 

User 

registration 

notification 

6.x-

1.12 

Notifies administrator (site_mail) of new user registrations. Starting with 

Version 1.2 you can now define both the address it goes to and the subject 

and messages emailed. Starting with 1.8 you can get emails when someone 

updates their profile as well. Starting with 1.11 you can use actual profile 

pieces not just a list of them all. Example if you have a profile_name you 

would insert in the template !profile_name and the value of profile_name 

will be inserted. 

CCK 6.x-2.9 
The Content Construction Kit allows you to add custom fields to nodes using 

a web browser. Sub modules installed: 

 Content (version 6.x-2.9) 

 Content permissions (version 6.x-2.9) 

 Field permissions (version 6.x-1.0) 

 Field group (version 6.x-2.9) 

 Number (version 6.x-2.9) 

 Option Widgets (version 6.x-2.9) 

 Text (version 6.x-2.9) 

 User Reference (version 6.x-2.9) 

Dynamic field 6.x-1.0 
CCK field that returns a text area where you can enter custom PHP code. The 

code is computed real-time and lets you access Drupal objects like $node, 

$user.. 

Email field 6.x-1.2 This module provides a CCK field type for email addresses. 
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Features: 

 Validation of emails 

 Turns addresses into mailto links 

 Contact form 

 Provides Tokens 

 Exposes fields to Views 

 Can be used with Rules 

 Panels Integration 

Field 

permissions 

6.x-1.0 
Is a drop-in replacement for the Content Permissions module shipped with 

CCK. 

The key differences are: 

 It allows site administrators to set field-level permissions to edit or 

view CCK fields in any node, and optionally (new feature compared 

to Content Permissions module), edit field during node creation, 

and edit or view permissions for nodes owned by the current user. 

 Permissions for each field are not created by default. Instead, 

administrators can enable these permissions explicitly for the fields 

where this feature is needed 

File field 6.x-

3.10 

Provides a universal file upload field for CCK. It is a robust alternative to 

core's Upload module and an absolute must for users uploading a large 

number of files. Great for managing video and audio files for podcasts on 

your own site. 

Features: 

 Configurable upload paths allow you to save files into per-field or 

per-user directories 

 Per-field and per-node file size limits 

 Extensive API for extending field widgets and managing files 

 Full revision/translation file management 

 Views support 

 Ajax Uploads (and progress bar support with the PECL upload 

progress extension) 

 Pretty Icons 

 All the goodness of CCK (multiple output formats, shared fields, 

multiple values, and much more) 

Image field 6.x-

3.10 

Provides an image upload field for CCK. Is a CCK-based alternative to the 

legacy Image project. It boasts features such as multiple images per node, 

resolution restrictions, default images, and extensive Views support. 

Link 6.x-2.9 
A field which lets you add a complete link to your content types; including 

URL, title, and optionally a target attribute. 

The link module is a one-stop content link "field" type for CCK/field. It 

provides three fields to an authorized user: 

 URL (text field) 

 Title (text field) 

 Open New Window (checkbox) 

 Add rel=no follow attribute 
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Node access 

user 

reference 

6.x-3.3 
Gives content access permissions to users for content that references the 

users with user reference. 

This is great if you want your content authors to be able to choose additional 

authors, or choose who can view their content, as well as being able to 

display the list of authors or viewers within your content, or in views 

displays. 

Node in CCK 6.x-1.0-

beta1 

A CCK field to embed the content of another node inside this CCK content 

type's edit form and output display. This simply take the output of another 

node and embed it there as static content for things such as lengthy 

explanation/legalese. 

Node 

reference 

field 

6.x-2.9 
Allows fields on the node referenced by a node reference auto-create field 

to be viewed and edited. In other words a node reference is created to a 

particular node which has additional CCK fields. The additional fields can also 

be edited alongside the node title provided by node reference. 

Node referrer 6.x-1.0-

rc2 

Node Referrer provides a counterpart to CCK's node reference field. The 

options for a Node Referrer field allow you to select content types and field 

instances to match when creating back reference lists. 

Node 

Relationships 

6.x-1.6 
Provides methods to complete two way relationships between content types 

enhancing the features of node reference fields. 

Almost all the settings to administer the features of this module can be 

located at Administer -> Content management -> Content types -> [type] -> 

Relationships. 

The Node Relationships module provides the following features: 

Node reference extras: 

 This module provides several enhancements for node reference 

fields  configured to use the autocomplete widget: 

o View reference in new window 

o Edit reference (in modal frame, updates widget if node title 

changes) 

o Search and reference (single and multiple value selection) 

o Create and reference 

o Translate and reference 

When these options are enabled, a new button for each one will be 

rendered in the node edit form, next to the corresponding autocomplete 

widget of the node reference field. These buttons will open a popup 

dialog where each feature is available. 

Reverse node 

reference 

6.x-1.0 
Overview: 

The Reverse Node Reference module enhances Views with reverse 

relationships for node reference fields. 

Description: 

Node Reference fields in CCK for Drupal 6 provide relationships to Views that 

allow you to access fields from the referred nodes of a particular node 
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reference field. These kind of relationships allow you to travel from the child 

node (the one that has the node reference field) to the parent node (the 

referred node). 

Chaos tools 6.x-1.8 
This suite is primarily a set of APIs and tools to improve the developer 

experience. It also contains a module called the Page Manager whose job is 

to manage pages. In particular it manages panel pages, but as it grows it will 

be able to manage far more than just Panels. 

For the moment, it includes the following tools: 

 Plugins:tools to make it easy for modules to let other modules 

implement plugins from .inc files. 

 Exportable : tools to make it easier for modules to have objects that 

live in database or live in code, such as 'default views'. 

 AJAX responder:  tools to make it easier for the server to handle 

AJAX requests and tell the client what to do with them. 

 Form tools : tools to make it easier for forms to deal with AJAX. 

 Object caching: tool to make it easier to edit an object across 

multiple page requests and cache the editing work. 

 Contexts: the notion of wrapping objects in a unified wrapper and 

providing an API to create and accept these contexts as input. 

 Modal dialog:  tool to make it simple to put a form in a modal 

dialog. 

 Dependent: a simple form widget to make form items appear and 

disappear based upon the selections in another item. 

 Content: pluggable content types used as panes in Panels and other 

modules like Dashboard. 

 Form wizard :an API to make multi-step forms much easier. 

 CSS tools: tools to cache and sanitize CSS easily to make user-input 

CSS safe. 

Sub modules installed: 

 Page manager (version 6.x-1.8) 

 Views content panes (version 6.x-1.8) 

Content 

Profile 

6.x-1.0 
This module builds user profiles as content (aka nodes), which opens the 

opportunity to use all the powerful modules for content for user profiles too, 

e.g. the Content Construction Kit (CCK). It's intended to be simple and useful, 

but extensible by further modules. 

Content profiles can be restricted to certain roles; the module also supports 

separate content profiles for different roles. 

Sub modules installed: 

 Content Profile User Registration (version 6.x-1.0) 

Date 6.x-2.7 
This package contains both a flexible date/time field type Date field and a 

Date API that other modules can use. 

Sub modules installed: 

 Date Time zone (version 6.x-2.7) 
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ImageAPI 6.x-

1.10 

This API is meant to be used in place of the API provided by image.inc. You 

probably do not need to install this module unless another module are you 

using requires it. It provides no new features to your Drupal site. It only 

provides an API other modules can leverage. Currently GD2 and 

ImageMagick support are distributed with ImageAPI. 

ImageCache 6.x-2.0-

beta12 

Allows you to setup presets for image processing. If an Image Cache 

derivative doesn't exist the web server's rewrite rules will pass the request 

to Drupal which in turn hands it off to Image Cache to dynamically generate 

the file. 

Sub modules installed: 

 ImageAPI GD2 (version 6.x-1.10) 

 Image cache Profile Pictures (version 6.x-1.13) 

CAPTCHA 6.x-2.4 
A CAPTCHA is a challenge-response test most often placed within web forms 

to determine whether the user is human. The purpose of CAPTCHA is to 

block form submissions by spambots, which are automated scripts that post 

spam content everywhere they can. The CAPTCHA module provides this 

feature to virtually any user facing web form on a Drupal site. 

jQuery UI 6.x-1.5 
A wrapper module around the jQuery UI effects library that lets module 

developers add amazing effects to their code. 

jQuery 

Update 

6.x-2.0-

alpha1 

Upgrades the version of jQuery in Drupal core to a newer version of jQuery. 

Views 6.x-

2.12 

The Views module provides a flexible method for Drupal site designers to 

control how lists and tables of content (nodes in Views 1, almost anything in 

Views 2) are presented. Traditionally, Drupal has hard-coded most of this, 

particularly in how taxonomy and tracker lists are formatted. 

This tool is essentially a smart query builder that, given enough information, 

can build the proper query, execute it, and display the results. It has four 

modes, plus a special mode, and provides an impressive amount of 

functionality from these modes. 

Among other things, Views can be used to generate reports, create 

summaries, and display collections of images and other content. 

Sub modules installed: 

 Views UI (version 6.x-2.12) 

Workflow 6.x-1.5 Allows the creation and assignment of arbitrary workflows to Drupal node 

types. Workflows are made up of workflow states. For example, a workflow 

with the states Draft, Review, and Published could be assigned to the Story 

node type. 

Transitions between workflow states can have actions assigned to them. In 

our example, we could assign an action so that when the story moves from 

the Draft state to the Review state an email is sent out. Another action could 

be assigned to the transition from Review to Published so that the node's 

status is set to Published (and becomes visible on your website). 
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Modal Frame 

API 

6.x-1.7 
Provides an API to render an iframe within a modal dialog based on the 

jQuery UI Dialog plugin. You should not install this module unless another 

module requires you to, or you wish to use it for your own custom modules. 

It is an alternative to Popups API (Ajax Dialogs) which implements its own 

library and API to manage popup dialogs. On the other hand, the Modal 

Frame API is based on the jQuery UI Dialog plugin and it is specially built to 

deal with iframe elements with very little effort (and no particular AJAX 

requirements). 

For themers, this module provides a default template for rendering child 

pages within modal frames (modalframe-page.tpl.php) that can be copied to 

the theme directory and customized to suit the particular needs of the site. 

It is also pretty easy to adapt the provided style sheets to match the look of 

the site. 

Display suite 6.x-1.4 
Allows you to take full control over how your content is displayed using a 

drag and drop interface. Arrange your nodes, views, comments, user data 

etc. the way you want without having to work your way through dozens of 

template files. A predefined list of layouts (D7 only) is available for even 

more drag and drop fun! 

By defining custom view modes (build modes in D6), you can define how one 

piece of content should be displayed in different places such as teaser lists, 

search results, the full node, views etc. 

Sub modules installed: 

 Display suite UI (version 6.x-1.4) 

Node displays 6.x-2.4 
Is a replacement for the node build modes and the field / display settings 

screen provided by CCK. You can select per build mode which field is 

displayed, give it an order and render it in a node region. It is part of the 

Display Suite concept and is an implementation of its API. 

Core Optional 6.22 
Core Optional modules installed 

 Color (version 6.22) 

 Comment (version 6.22) 

 Content translation (version 6.22) 

 Database logging (version 6.22) 

 Help (version 6.22) 

 Locale (version 6.22) 

 Menu (version 6.22) 

 Path (version 6.22) 

 PHP filter (version 6.22) 

 Profile (version 6.22) 

 Statistics (version 6.22) 

 Taxonomy (version 6.22) 

 Trigger (version 6.22) 

 Update status (version 6.22) 

 Upload (version 6.22) 
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12. Design 

11.1Web Design 

I separated the designed from authenticated and non-authenticated users. The last 

version of the design was discussed on the 6th of September meeting. 

Non-authenticated UI 
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Authenticated UI 
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13. Testing 

The testing of the requirements I developed was first done firstly by me and was then shown 

to the Director and Supervisor applying the agile methodology. TxT’s staff also tested the 

requirements and gave their feedback using Google Documents, where I explained all the 

details needed for testing. Another Google Document was used for letting the tester’s input 

new features or functionalities that they think they would like to see. 

This is the testing guide I passed on to the testers to test the introduction of equipment from 

the donor side and to request equipment from the receivers. It also tells how a technician can 

approve the incoming equipment and how can the Initiatives Manager can assign computers 

to the initiatives that are waiting for equipment: 

 

1. Registrar equip per part del donant (consisteix en afegir un nou equipament per part d'un 

donant amb la opció de menú "Afegir equipament") L'equip quedarà com a registrat fins que el 

tècnic li doni el vist i plau i el passi com a disponible. Aquest donant podrà llistar el seu 

equipament clicant a "Llistar equips". 

 

2. El tècnic tindrà que validar els nous equips, per fer això anirà a la opció de menú "Equips 

nous" i canviarà l'estat a l'estat a disponible si el considera correcte clicarà a "Canviar estat" i el 

posarà con a Disponible o Reciclat depenent del seu criteri. Opcionalment podrà posar un 

comentari que quedarà reflectit a l'historial de l'equip.  

3. El receptor registrarà una Iniciativa clicant a "Crear iniciativa" i aquesta quedarà en estat 

Pendent acceptació fins que el gestor d'iniciatives canviï el seu estat a ser Activa. 

 

4. El gestor d'iniciatives ha de canviar l'estat de les iniciatives i assignar equips a iniciatives. 

 Per activar una iniciativa el gestor pot anar directament a "Llistar Iniciatives pendents", 
anar a Canviar estat i seleccionar l'estat Activa o Cancel·lada segons el seu criteri. 
Sempre es pot posar un comentari en cada canvi d'estat. 

 Per assignar un equip a una iniciativa, el gestor selecciona "Equips disponibles" i al link 
d'assignar de l'equip desitjat. Aquest canviarà l'estat a Assignat i seleccionarà una de 
les iniciatives que encara te equips pendents d'assignar al menú desplegable "Iniciativa 
assignada:" 

 Al menú "Llistar Iniciatives actives" el gestor pot veure les iniciatives actives i un llistat 
d'equips assignats separat per comes a la columna de "Llistat d'equips". En aquesta 
vista el gestor pot canviar l'estat de la iniciativa ja sigui perquè té tots els equips 
assignats amb lo qual passaria a l'estat "Equips pendents acceptar" o perquè el 
receptor vol cancel·lar la iniciativa. 

 El receptor pot acceptar o rebutjar tots els equips de cop fent clic a canviar a la vista 
de "Iniciatives amb tots els equips assignats" i acceptar un per un i posar la iniciativa 
en estat "Equips acceptats" 

 El gestor veurà que un receptor ha acceptat l'equipament a la vista: "Iniciatives 
acceptades pel receptor 

Els usuaris administrador, tècnic i gestor d'iniciatives juntament amb els passwords el podeu 

trobar al Google doc: Errors / Bugs a http://xsr.org.es/drupal. 

https://docs.google.com/document/d/1AcaKLrcOUDub-AiZVIehPseo_SDPFgUk2Cn8w1VK9RA/edit?hl=en_US
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14. Future work 

The XSR project is still ongoing and has to be finished by the beginning of November so that puntCAT Foundation can test it and give their approval. 

My remaining tasks in this project are the following: 

Activity Phas

e 

Tasks Initial date Final date Final date 

(postponed) 

Comments Responsible Collaborates 

Development 5 Web Design 15/07/2011 29/07/2011 15/09/2011 Presentation Web and legal clauses. Upload donation tools to the site with 

download count and links to our site. Web design (logo, colors, etc.). Query site 

status, installed modules and available updates. Basic configuration of the site for 

the administrator (title, logo, date/time, etc.). Menus and general blocs. 

Jose   

Development 5 Instal·lació base 

al Hosting de 

Pangea 

24/08/2011 10/09/2011  Especificar requeriments per sol·licitar el hosting i fer la instal·lació base. Jose David i Xavi 

Development 5 Portable system 01/08/2011 12/08/2011 15/09/2011 To be tested in Pangea’s final hosting. Integrate with backup module developed by 

Sergio. There are three parts: 1) Xampp installation. 2)  

Install Drupal and configure databases, 3) Add modules, configuration and users. 

Use backup for this part.  

Installation guide from ground and steps to migrate an already operative system. 

Jose   

Development 5 Activity 

calendar 

  15/09/2011   Integration with Google calendar.  Pedro  Jose A. 
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The schedule below corresponds to the tasks following the testing of the full XSR requirements 

for all the subprojects. 

 

Activity Tasks Initial date Final date Responsible/s 

Closing The XSR platform opens to public  15/11/2011 Sergio & Jose 

Closing Project presentation to the reuse associations  15/11/2011  

Closing Source code available to the public  15/11/2011 Sergio & Jose 

Promotion Project presentation at FIB  25/10/2011  

Promotion Publish videos in Social Networks (Facebook, LinkedIn) 25/10/2011 15/11/2011  

Promotion Project presentation at APC 25/10/2011 15/11/2011  

Promotion News publications in magazines, newspapers, Internet and 

other blogs about sustainability and reuse 

25/10/2011 15/11/2011  

Closing Final Report for Fundació puntCAT  20/11/2011 David F. 
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15. Summary and conclusions 

Thanks to this project I met people that helped me understand the importance of recycling 

computers. Now I know that every year, developed countries throw out millions of computers 

and laptops. Often, this equipment ends up in faraway places around the world like India, 

China, Nigeria, Ivory Coast and Nigeria. Workers in India, China, Nigeria and Ivory Coast take e-

waste and process it to extract precious metals. The waste produces toxic chemicals that can 

be hazardous to those workers and their communities, and activists say the issue is not getting 

enough attention. 

I learned new ways of organization like Google Docs Spreadsheets to control the planning, 

dedicated hours, and Meeting Doodle, which is an excellent tool to arrange meetings. I gained 

particular knowledge of Drupal and XML, which required some training, such as tutorials and 

books to help me fully understand the way these technologies work. 

It is a great project to be involved in as it cares for the environment and for the people that 

don’t have access to computers. I see a lot of future in the XSR and I’m sure it will help the 

environment by reducing the e-waste and will also help to break the Digital Divide that not 

only affects poor countries but also people in rich countries. 

The good thing about the XSR portable site is that as the time goes on it will be updated, 

upgraded and allow anyone in the developer’s community to contribute to the project. 
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16. Appendix I 

Between Sergio and I made an initial proposal of the system with the information 

provided in TxT’s previous analysis of what they wanted and we send our proposal to 

David and Leandro on the 13th of February. We discussed this proposal in a meeting on 

the 16th of February; below you can find this preliminary analysis: 

16.1 Our fist system proposal 

Mòdul 1: Gestió d’equips 

El sistema ha de permetre el registre d’equips. Això es farà mitjançant la introducció 

d’un XML al sistema. El sistema “llegirà” el XML i enregistrarà la informació a la base 

de dades. Les dades dels equips es podran consultar i modificar. Els equips es podran 

assignar a iniciatives. 

Mòdul 2: Registre i classificació tècnica d'equips 

Aquest mòdul té l’objectiu de gestionar el registre i classificació d’equips als sistema 

segons les seves característiques tècniques. 

El donant puja el XML al sistema. El tècnic d’alta nivell defineix quines característiques 

tècniques han de tenir els equips per a cada component per ser de gama alta, mitjana 

o baixa. Aquestes característiques es guardaran al sistema i podran ser actualitzades 

quan es vulgui. Quan el gestor d’iniciatives vulgui assignar equips a una iniciativa, 

haurà d’executar abans un algoritme que llegirà els paràmetres introduïts pel tècnic 

d’alt nivell i re-classificarà els equips, per després poder fer l’assignació correctament 

amb tots els equips del sistema.  

Mòdul 3: Gestió d’iniciatives 

El sistema ha de permetre el registre de iniciatives. A més, aquestes iniciatives s’han 

de poder modificar i consultar. 

Mòdul 4: Gestió d’usuaris 

El sistema permetrà l’alta, baixa, modificació i consulta d’usuaris. Els usuaris estaran 

distribuïts en diferents rols i, segons aquests, podrà accedir a unes o altres 

funcionalitats i informació. 

Mòdul 5: Suggeriments de matching entre equips disponibles i iniciatives 

Aquest mòdul té l’objectiu de facilitar l’assignació d’equips disponibles a les iniciatives 

que no tenen equips assignats. Per aquesta assignació es tindrà en compte el número 

de vots registrats al sistema, així com les preferències dels donants, entre d’altres. 

El sistema oferirà una operació de llistar equips disponibles segons diferents criteris  i 

un altre operació de llistar iniciatives ordenat per número de vots a l’espera de rebre 

equips. A la operació de llistar equips sortirà l’opció d’assignar a una iniciativa els 

equips que vulguem. 
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Mòdul 6: Promoció i votació d’iniciatives 

Aquest mòdul té l’objectiu promocionar iniciatives a les xarxes socials i permetre als 

ciutadans la possibilitat de votar les iniciatives del sistema. 

Al crear una iniciativa l’usuari que gestiona les iniciatives pot compartir la iniciativa a 

les seves xarxes socials, de forma que els usuaris externs al sistema interessats en 

saber més, puguin fer un clic a l’enllaç de la seva xarxa social i consultar al nostre 

sistema tota la informació referent a la iniciativa. Una vegada que està al nostre 

sistema, es pot registrar per votar qualsevol iniciativa. A més, qualsevol usuari podrà 

compartir una iniciativa a qualsevol xarxa social a la que estigui registrat i qualsevol 

usuari podrà afegir comentaris a les iniciatives. 

Mòdul 7: Compartició d’iniciatives  i equips entre sistemes 

Aquest mòdul té l’objectiu de facilitar la compartició d’equips sobrants entre el del 

portal desenvolupat per a TxT i sistemes que siguin una copia d’aquest. Considerem, 

per tant, que es podrà duplicar el portal de TxT per a que sigui aprofitat per més 

organitzacions que reutilitzen ordinadors.  

Es crearan 2 sistemes diferents. Per una banda, el nostre sistema TxT (que és podrà 

duplicar sense compartir dades amb el nou sistema) i un altre sistema “superior” on 

s’hauran de registrar el “gestors d’equips” del nostre sistema i els dels sistemes copia; 

aquests podran registrar els equips sobrants del seu sistema i agafar els equips 

sobrants de la resta de sistemes. Per fer-ho, el gestor d’equips d’un sistema 

s’identificarà al sistema “superior” i registrarà (mitjançant l’XML) les dades de l’equip 

que no l’interessa; finalment donarà de baixa l’equip del seu sistema. Quan un altre 

gestor d’equips necessiti equips, accedirà al “sistema superior”, i modificarà l’estat de 

l’equip que l’interessi agafar, afegirà un comentari indicant que l’ha agafat, es 

descarregarà l’XML de l’equip, i el registrarà al seu sistema.  

Mòdul 8: Suport tècnic 

Aquest mòdul té l’objectiu de facilitar la gestió de consultes i incidències tècniques 

relacionades amb els equips registrats als sistema. 

Mitjançant un fòrum intern al sistema, els usuaris registrats corresponents (donants i 

receptors) podran fer consultes tècniques i notificar averies mitjançant el fòrum del 

sistema. Els usuaris registrats com a tècnics voluntaris podran respondre les consultes. 

Mòdul 9: Logístic 

Aquest mòdul té l’objectiu de facilitar la cerca d’una persona que pugui fer el transport 

dels equips donats registrats al sistema als respectius receptors 

El sistema permet que usuaris coneguts del sistema (falta per determinar quins) 

puguin registrar a persones interessades i de confiança com a “transportistes” i que 

aquestes persones introdueixin al sistema les seves rutes habituals i/o esporàdiques. 

De forma que quan es produeixi una assignació d’equips a iniciatives, l’usuari que 
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estableix l’assignació pugui veure el llistat dels punts d’origen i destí dels 

“transportistes” registrats i posar-se en contacte (per e-mail o telèfon) amb la/les 

persones que puguin fer aquest desplaçament. 

Mòdul 10: Gestió de butlletí  

Aquest mòdul té l’objectiu de permetre als usuaris del sistema que es puguin 

subscriure per rebre butlletins. El sistema permetrà enviar butlletins a les persones 

subscrites.  

El sistema permetrà a un usuari de forma fàcil un butlletí mitjançant la web i enviar-los 

a les persones subscrites al mateix. 

Mòdul 11: Personalització 

El sistema ha de permetrà la personalització del lloc en quant a: disseny gràfic, idioma i 

informació bàsica del lloc. 

Mòdul 12: Estadístiques 

El sistema ha d’oferir estadístiques bàsiques sobre el número d’usuaris registrats, el 

número d’equips registrats al sistema, el número d’iniciatives, etc. 

16.2 Study of conflictive system’s modules  

During the meetings with TxT, different options for some of the modules where raised. 

We studied the different alternatives both from TxT and ours and then we chose an 

alternative and its justification. 

Mòdul 2: Registre i classificació tècnica d'equips al sistema 

1ª opció: El donant puja el XML al sistema. La classificació tècnica dels equips la 

realitza de forma manual un tècnic un cop l’equip s’ha introduït al sistema  

Avantatges 

-Complexitat baixa 

Desavantatges 

-Requereix que els tècnics classifiquin de forma manual els equips. 

-Depèn del criteri del tècnic 

2ª opció: El donant puja el XML al sistema. La classificació tècnica dels equips la 

realitza el sistema de forma periòdica en base a una distribució normal que classifica 

en baixa, mitja i alta.. 

Avantatges 

-No requereix la intervenció del usuaris per la classificació 
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Desavantatges 

-Complexitat molt alta 

-Dependència del correcte funcionament de l’algoritme 

-Classificació que depèn dels equips disponibles 

3ª opció: El donant puja el XML al sistema. El tècnic d’alta nivell defineix quines 

característiques tècniques han de tenir els equips per a cada component per ser de 

gama alta, mitjana o baixa. Aquestes característiques es guardaran al sistema i 

podran ser actualitzades quan es vulgui. Un algoritme llegirà aquesta informació i re-

classificarà els equips cada 24 hores, de forma que un equip nou, com a màxim, 

trigarà 24 hores en ser classificat i ser definida la seva utilitat (ofimàtica, edició, etc.)  

Avantatges 

- No requereix la intervenció del usuaris per la classificació dels equips, només 

s’ha de definir els criteris i aquests es poden canviar quan es vulgui 

-La classificació no depèn dels equips disponibles 

Desavantatges 

-Complexitat alta 

-L’algoritme pot executar-se quan no sigui necessari  

-Dependència del correcte funcionament de l’algoritme 

4ª opció: El donant puja el XML al sistema. El tècnic d’alta nivell defineix quines 

característiques tècniques han de tenir els equips per a cada component per ser de 

gama alta, mitjana o baixa. Aquestes característiques es guardaran al sistema i 

podran ser actualitzades quan es vulgui. Quan el gestor d’iniciatives vulgui assignar 

equips a una iniciativa, haurà d’executar abans un algoritme que llegirà els 

paràmetres introduïts pel tècnic d’alt nivell i re-classificarà els equips, per després 

poder fer l’assignació correctament amb tots els equips del sistema.  

Avantatges 

-Complexitat mitjana 

-La classificació no depèn dels equips disponibles 

-Només s’executa l’algorisme quan es necessita. 

-Només s’ha de definir els criteris, el sistema farà la classificació automàtica i 

aquests es poden canviar quan es vulgui 

Desavantatges 

-Requereix la intervenció del usuaris per la classificació dels equips. 
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-Dependència del correcte funcionament de l’algoritme 

Justificació de la 4ª opció: Es important que cada cert temps s’actualitzin els criteris 

per decidir si un una característica d’un equip es classifica com a alt, mitjà o baix. 

Amb aquesta opció germanitzem que la classificació dels equips es faci quan es 

necessita i amb poca intervenció humana. 

 

Mòdul 5: Suggeriments de matching entre equips disponibles i iniciatives 

1ª opció: Fer una operació de llistar equips disponibles segons diferents criteris  i un 

altre operació de llistar iniciatives ordenat per número de vots a l’espera de rebre 

equips. A la operació de llistar equips sortirà l’opció d’assignar a una iniciativa els 

equips que vulguem. 

Avantatges 

-Complexitat baixa 

Desavantatges 

-Requereix que l’usuari que gestiona les iniciatives faci l’esforç d’analitzar 

quines serien les millors assignacions 

2ª opció: El sistema té un algorisme que fa una proposta d’assignació dels equips 

disponibles a la iniciativa que l’usuari decideixi. L’usuari que gestiona les iniciatives 

decidirà si accepta o modifica aquesta proposta.  

Avantatges 

-L’usuari que gestiona les iniciatives rep una proposta i per tant no ha de fer un 

anàlisis 

Desavantatges 

-Complexitat alta 

-Dependència de l’algoritme 

Justificacions de la 1ª opció: Donada la complexitat de la segona opció, proposem 

que per aquesta primera versió del sistema podem desenvolupar la primera opció i 

mes endavant si hi ha temps podem ampliar el mòdul a la segona opció 

 

Mòdul 6: Promoció i votació d’iniciatives 

1ª opció: Al crear una iniciativa l’usuari que gestiona les iniciatives pot crear a les 

seves xarxes socials grups/llocs de votació per a que la gent voti. El sistema haurà de 
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consultar cada cert temps el resultat de la votació de totes les xarxes socials i de les 

votacions que es produeixin a la pròpia web. 

Avantatges 

-Més facilitat per votar una iniciativa al no requerir registrar-se al sistema 

Desavantatges 

-Complexitat molt alta 

-Requereix conèixer molt be el funcionament de totes les xarxes socials 

-S’ha de fer un pluggin per a cada xarxa social. 

-Dependència de la xarxa social (si modifica el seu funcionament, el sistema 

podria deixar de fer la seva funció).  

-El votant, al no tenir que entrar al sistema per votar, no veu la resta 

d’iniciatives ni es pot registrar a butlletins 

2ª opció: Al crear una iniciativa l’usuari que gestiona les iniciatives pot compartir la 

iniciativa a les seves xarxes socials, de forma que els usuaris extern al sistema 

interessats en saber més, puguin fer un clic a l’enllaç de la seva xarxa social i 

consultar al nostre sistema tota la informació referent a la iniciativa. Una vegada que 

està al nostre sistema, es pot registrar per votar qualsevol iniciativa. A més, qualsevol 

usuari podrà compartir una iniciativa a qualsevol xarxa social a la que estigui 

registrat. 

Avantatges 

-Complexitat mitjana 

-Existeixen mòduls a Drupal que fan coses semblants o iguals 

- Quan l’usuari accedeix al sistema per votar, pot veure altres iniciatives, pot 

veure més informació del sistema i es pot subscriure al butlletí. 

Desavantatges 

L’usuari ha de fer l’esforç de registrar-se (introduint només al seu correu al 

sistema) per votar. 

Justificació de la 2ª opció: Amb aquesta compartim la iniciativa a les xarxes socials 

disponibles per donar-li una bona visibilitat. Davant d’això, el fet de que l’usuari es 

registri al sistema i rebi el butlletí facilita la continuïtat i la implicació d’aquest usuari 

al sistema. 

La primera opció te l’inconvenient de ser bastant complexa donat el nombre de 

xarxes socials que existeixen per les quals s’hauria de desenvolupar un pluggin per 
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separat, mentre que per la segona opció ja existeixen eines semblants que es podrien 

aprofitar 

 

Mòdul 7: Compartició d’iniciatives i equips entre sistemes 

1ª opció: El sistema de TxT no comparteix la seva base de dades amb cap altra 

sistema, però permetrà que és registrin usuaris d’altres sistemes i que puguin llistar 

els equips que estan marcats com a sobrants al sistema de TxT i sol.licitar-los. Una 

vegada sol.licitats, si li concedeixen la sol.licitud, el sistema de TxT donarà l’XML a 

l’altra sistema i donarà de baixa l’equip del seu sistema.  

Avantatges 

-Complexitat baixa-mitjana (depenen de com es gestioni el fer les sol·licituds). 

-Control total d’equips propis: es decideix a qui es vol assignar els equips 

sobrants segons les sol·licituds rebudes. 

-Independència de la BD 

Desavantatges 

-Només es comparteixen els equips sobrants. 

-S’ha d’accedir a tots els sistemes per veure tots els equips sobrants 

2ª opció: El sistema de TxT compartirà la seva base de dades amb tots els nous 

sistemes que siguin una copia d’ell mateix, es a dir, quan es dupliqui el sistema de 

TxT, el nou sistema no tindrà base de dades pròpia i utilitzarà la mateixa base de 

dades del sistema original. 

Avantatges 

-Es comparteixen els equips i les iniciatives. 

Desavantatges 

-BD centralitzada en un sistema 

-Problemes de gestió i seguretat al tenir dades compartides 

-Problemes d’autosuficiència i dependència de sistemes 

-Problemes gestionar la configuració de cada sistema, donat que la 

configuració de tots els sistemes es guardaria al mateix lloc. 

-Complexitat molt alta (por temes de configuració, seria complicat gestionar 

que cada Drupal pogués tenir un altre nom, etc.) 
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3ª opció: Quan es dupliqui el nostre sistema, es crearà un sistema amb una base de 

dades nova que sincronitzarà les dades dels equips i les iniciatives amb el nostre 

sistema i la resta de copies (si n’hi ha). Els equips i iniciatives haurien d’estar associats 

a un sistema (encara que es poguessin veure des de tots) i només el sistema que els té 

com a associats els podria assignar, modificar, editar, etc. Els equips sobrants 

passarien a no estar associats a cap sistema i el gestor de qualsevol sistema els 

podria agafar. Els vots emesos a les iniciatives des de qualsevol sistema haurien de 

quedar registrats. 

Avantatges 

-Compartició total de stock i/o d’iniciatives 

-Independència de la BD 

-Es comparteixen els equips sobrants i les iniciatives 

Desavantatges 

-Complexitat molt alta degut, principalment, a la necessitat de sincronitzar dades a 

un número indeterminat de bases de dades i que pot anar creixent.  

-Problemes de gestió i dependència amb altres sistemes: Al tenir dades 

sincronitzades, els canvis que es fessin des d’altres sistemes afectarien a les nostres 

dades, amb el problema de seguretat que això comporta (eliminació d’equips, 

d’iniciatives, etc.). 

4ª opció: Un únic sistema on es registrin iniciatives de qualsevol lloc i s’acceptin 

equips de tot arreu.  

Avantatges 

-Complexitat mitjana 

-Es comparteix tot. 

Desavantatges 

-BD centralitzada 

-Requereix molta feina relacionada amb els permisos 

-Permet molt poca personalització. 

5ª opció: Es crearan 2 sistemes diferents. Per una banda, el nostre sistema TxT (que 

és podrà duplicar sense compartir dades amb el nou sistema) i un altre sistema 

“superior” on s’hauran de registrar el “gestors d’equips” del nostre sistema i els dels 

sistemes copia; aquests podran registrar els equips sobrants del seu sistema i agafar 

els equips sobrants de la resta de sistemes. Per fer-ho, el gestor d’equips d’un sistema 

s’identificarà al sistema “superior” i registrarà (mitjançant l’XML) les dades de l’equip 

que no l’interessa; finalment donarà de baixa l’equip del seu sistema. Quan un altre 
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gestor d’equips necessiti equips, accedirà al “sistema superior”, i modificarà l’estat de 

l’equip que l’interessi agafar i afegirà un comentari indicant que ha agafat l’equip, es 

descarregarà l’XML de l’equip, i el registrarà al seu sistema.  

Avantatges 

-Complexitat mitjana 

-BD centralitzada d’equips sobrants 

Desavantatges 

-Només es comparteixen els equips sobrants. 

-Requereix crear dos sistemes 

Justificació de la 5ª opció: Amb aquesta opció solucionem el problema de l’estock 

sobrant de forma que fàcilment qualsevol gestor d’equips pot gestionar els equips 

sobrants mitjançant el seu sistema i apart un únic sistema que anomenem 

“superior”. Al mateix temps no suposa dedicar molt de temps d’estudi i 

desenvolupament com les altres opcions.  

La primera opció implicaria que l’usuari responsable de cada sistema hauria de mirar 

en tots els altres sistemes per veure els equips sobrants . 

La segona opció té el problema de la centralització ja que totes les dades estan 

centralitzades al mateix lloc i accessible a tots el sistemes per lo que crea un gran 

problema de seguretat. 

 La tercera opció es molt complex d’implementar alhora que pot crear problemes de 

consistència de dades en cas de problemes amb la sincronització. 

 La quarta opció generà molt poques opcions de personalització i, a més, el sistema 

queda centralitzat en un únic lloc. 

 

Mòdul 8: Suport tècnic 

1ª opció: Mitjançant un fòrum extern al sistema, qualsevol usuari es pot registrar i 

publicar missatges fent consultes o notificant problemes..  

Avantatges 

-Complexitat baixa 

Desavantatges 

-Menys control d’accés 

-Menys control de les dades que es publiquen 
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-Requereix que els tècnics afegeixin informació de l’averia manualment a la   

informació de l’equip. 

2ª opció: Mitjançant un fòrum intern al sistema, els usuaris registrats corresponents 

(donants i receptors) podran fer consultes tècniques i notificar averies mitjançant el 

fòrum del sistema. Els usuaris registrats com a tècnics voluntaris podran respondre les 

consultes.  

Avantatges 

-Complexitat mitjana 

-Control d’accés 

-Permet que altres usuaris vegin la solució a problemes que poden ser 

semblants als que te. 

Desavantatges 

-Requereix que els tècnics afegeixin informació de l’averia manualment a la   

informació de l’equip. 

3ª opció: Crear un gestor d’incidències/consultes al sistema on es registrin totes, 

tinguin estat, etc.  

Avantatges 

-Bona gestió d’accés 

Desavantatges 

-La resta d’usuaris no pot veure les solucions donades. 

-Complexitat molt alta. 

4ª opció: Crear un gestor per les incidències i un fòrum per les consultes tècniques.  

Avantatges 

-Bona gestió d’incidències dels equips dels sistema 

Desavantatges 

-Menys control de les dades que es publiquen 

-Complexitat molt alta i més treball 

Justificació per a la 2ª opció: El fet de gestionar les consultes i incidències des de el 

propi sistema on estan registrats els equips facilita l’accés a la informació de l’equip i 

registre d’incidències. Per tant, la primera opció no sembla bona. 
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Per altra banda, la possibilitat de fer un gestor d’incidències al sistema, implica una 

gran dedicació de temps i no aporta un gran benefici si es compara amb la possibilitat 

de crear un foro al sistema, molt més senzill de fer, i que permet que altres usuaris 

puguin veure informació de problemes d’altres usuaris.  

 

Mòdul 9: Logistic 

1ª opció: Mitjançant un sistema de comunicació amb una empresa privada de 

transport que ofereixi transports gratuïts d’equipament informàtics 

Avantatges 

-Pot ser més fàcil sistematitzar els enviaments. 

Desavantatges 

-Complexitat alta 

-Fa falta un pluggin per a cada empresa 

-Dependència de l’empresa de repartiment (pot canviar el sistema de 

comunicació, pot deixar d’oferir el sistema, l’empresa pot no oferir servei a 

llocs on es dupliqui el sistema, etc.) 

-S’hauria d’estudiar si alguna ofereix el servei i en quines condicions 

2ª opció: Permeten que usuaris coneguts del sistema (falta per determinar quins) 

puguin registrar a persones interessades i de confiança com a “transportistes” i que 

aquestes persones introdueixin al sistema les seves rutes habituals i/o esporàdiques. 

De forma que quan es produeixi una assignació d’equips a iniciatives, l’usuari que 

estableix l’assignació pugui veure el llistat dels punts d’origen i destí dels 

“transportistes” registrats i posar-se en contacte (per e-mail o telèfon) amb la/les 

persones que puguin fer aquest desplaçament. 

Avantatges 

-Complexitat mitjana-baixa 

-No es depèn de cap sistema extern 

-Quan es fa una assignació d’equips, l’usuari que la fa, pot demanar a algun 

transportista si pot fer l’enviament. 

Desavantatges 

-L’usuari ha de buscar al transportista que tingui un origen – destí que millor 

s’adapti al trasllat que s’ha de fer. 
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3ª opció: Permeten que usuaris coneguts del sistema (falta per determinar quins) 

puguin registrar a persones interessades i de confiança com a “transportistes”. Quan 

es produeixi una assignació d’equips a iniciatives, el sistema afegeixi aquests 

transports a un llistat de transports pendents de forma que els usuaris transportistes 

ho puguin veure i, si algú està interessat, contacta amb el sistema per oferir-se.. 

Avantatges 

-Més còmode per a qui fa l’assignació dels equips, ja que no s’ha de posar en 

contacte amb ningú. 

Desavantatges 

-Complexitat mitjana 

-S’ha d’esperar a que els transportistes mirin els transports pendents i es 

decideixin a oferir-se o no. 

Justificació de la 2ª opció: La primera opció a part de ser complex crearia una 

dependència amb l’empresa de transport i qualsevol errada del seu sistema o de la 

comunicació implicaria una demora important en el procés de transport. 

Entre la segona i la tercera opció, considerem que la segona opció es millor donat que, 

encara que requereix més feina per la persona que assigna els equips, ofereix més 

possibilitats d’assignar el transport a un transportista, ja que no s’espera a que algú 

s’ofereixi sinó que es pregunta directament al/s transportistes que fan rutes semblants 

si poden fer aquest trasllat.. 

 

Mòdul 10: Gestió de butlletí 

1ª opció: El sistema permetrà a un usuari per definir enviar a les persones subscrites 

un fitxer adjunt on estarà el butlletí. Aquest fitxer s’haurà de fer des de fora del 

sistema. 

Avantatges 

-Complexitat baixa-mitjana 

Desavantatges 

-La manera en que els usuaris subscrits veuen el butlletí no és bona. 

-Més dificultat per fer el butlletí ja que no es pot fer des del sistema. 

 

2ª opció: El sistema permetrà a un usuari per definir crea un senzill butlletí mitjançant 

la web i enviar-los a les persones subscrites al mateix.. 
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Avantatges 

-Facilita la creació del butlletí. 

-Millora la manera en que els usuaris subscrits veuen el butlletí. 

Desavantatges 

-Complexitat mitjana-alta 

Justificació de la 2ª opció: Considerem que és molt útil que es pugui fer el butlletí des 

del propi sistema, donat que facilita la tasca a la persona que l’ha de fer i millora la 

forma en que el subscriptor rep el butlletí, encara que aquesta opció sigui més costosa.  

  



Web 2.0 Platform: Xarxa de suport a la reutilització  

  
Page 66 

 

  

17. Appendix II 

17.2 Requirements Iteration 1 

Gestió de receptor 

 

Nom Registrar Receptor 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un receptor es registri amb captcha al sistema. 

Justificació Es necessari que el sistema permeti registrar a receptors perquè puguin 

introduir les seves iniciatives i rebre equips. El captcha s’utilitzarà per a 

prevenir spam generat per bots. 

Actors Receptor no registrat  

Trigger Un receptor vol registrar-se al sistema 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema te registrades les dades del receptor i aquest te permisos de 

receptor 

Escenari principal 
1. El sistema sol·licita les dades del receptor 
2. El receptor introdueix les dades 
3. El sistema verifica les dades introduïdes 
4. El sistema registre el nou receptor 
5. El sistema notifica al receptor que ha estat registrat correctament 

Escenari alternatiu 3a. Les dades del receptor son erronis o el receptor ja ha estat registrat 

anteriorment 

3b. El sistema retorna al formulari inicial 
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Nom Modificar Receptor 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un receptor modifiqui les seves dades 

Justificació Es possible que el receptor vulgui canviar alguna de les seves dades. El 

captcha s’utilitzarà per a prevenir spam generat per bots. 

Actors Receptor  

Trigger Un receptor vol modificar les seves dades al sistema 

Precondició El receptor te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra el canvi de dades del receptor 

Escenari principal 
1. El sistema mostra les dades actuals del receptor  
2. El receptor introdueix les noves dades 
3. El sistema verifica les dades introduïdes 
4. El sistema registre les noves dades del receptor 
5. El sistema notifica al receptor que ha estat  modificat correctament 

Escenari alternatiu 3a. Les dades del receptor son erronis 

3b. El sistema retorna al formulari inicial 
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Gestió de donant 

 

Nom Registrar donant 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un donant particular o empresa no registrat es 

registri amb captcha al sistema com a donant 

Justificació El sistema ha de permetre que un donant particular o empresa no registrat 

es registri com a donant per a que pugui introduir els equips que vol donar 

al sistema. El captcha s’utilitzarà per a prevenir spam generat per bots. 

Actors Donant particular o empresa no registrat 

Trigger Un donant particular o empresa no registrat vol registrar-se com a donant 

al sistema 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema registra el donant al sistema 

Escenari principal 
1.  El donant no registrat selecciona “registre” 
2.  El sistema demana les dades al donant no registrat 
3.  El donant no registrat introdueix les dades 
4.  El sistema comprova les dades introduïdes 
5.  El sistema registra al nou donant 

Escenari alternatiu 
1aSi es donant particular escull l’opció de “Donant Particular” i si es 
una empresa o organització escull l’opció “Donant empresa” 
4a. Les dades del donant son erronis o el donant ja ha estat registrat 
anteriorment 
4b. El sistema retorna al formulari inicial 
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Nom Modificar donant 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un donant modifiqui les seves dades 

Justificació Es possible que el donant vulgui canviar alguna de les seves dades 

Actors Donant 

Trigger Un donant vol modificar les seves dades al sistema 

Precondició El donant te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra el canvi de dades del donant 

Escenari principal 
1. El sistema mostra les dades actuals del donant  
2. El donant introdueix les noves dades 
3. El sistema verifica les dades introduïdes 
4. El sistema registre les noves dades del donant 
5. El sistema notifica al donant que ha estat  modificat correctament 

Escenari alternatiu 3a. Les dades del donant son erronis 

3b. El sistema retorna al formulari inicial 
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Gestió d’iniciatives 

 

Nom Alta iniciativa 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un receptor doni d’alta iniciatives al sistema 

Justificació Es necessari que el sistema permeti donar d’alta iniciatives al sistema 

perquè un receptor pugui tenir la possibilitat de rebre equips dels donants 

Actors Receptor  

Trigger El receptor desitja donar d’alta una iniciativa 

Precondició - 

Condició de satisfacció Es crea una iniciativa al sistema 

Escenari principal 
1. El receptor introdueix les dades d’una nova iniciativa al sistema i 

introdueix l’estat pendent d’ acceptació. 
2. El sistema comprova que les dades siguin correctes, crea la iniciativa i 

es registra al quadre de comandament del gestor d’iniciatives 
aquesta creació.  

Escenari alternatiu 2a. Les dades introduïdes son incorrectes 

2b. El sistema retorna al formulari inicial 
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Nom Baixa iniciativa 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un receptor demani la baixa d’una iniciativa. El 

gestor de iniciatives veure al quadre de comandament aquesta sol·licitud i 

donarà de baixa la iniciativa 

Justificació El receptor potser ja no necessiti els equips per a una iniciativa i demanarà 

que es doni de baixa 

Actors Receptor creador de la iniciativa, gestor d’iniciatives  

Trigger El receptor vol eliminar una de les iniciatives 

Precondició - 

Condició de satisfacció El gestor d’iniciatives dona de baixa la iniciativa 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona una iniciativa i la canvia l’estat a “pendent de 

baixa” 
2. El sistema registrarà al quadre de comandament del gestor 

d’iniciatives aquesta petició de baixa.  
3. enviarà un e-mail al gestor d’iniciatives 
4. El gestor de iniciatives  entra al sistema, afegeix una explicació a un 

camp de la iniciativa i canvia l’estat de la iniciativa a “donada de 
baixa”  

5. El sistema enregistra el canvi 

Escenari alternatiu 3a. Si la iniciativa té ordinadors assignats, el gestor els haurà de des 

assignar. 
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Nom Modificar iniciativa pel gestor d’iniciatives 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que el gestor d’iniciatives  modifiqui una iniciativa del 

sistema 

Justificació Pot ser que el receptor creador de la iniciativa o el gestor d’iniciatives  

vulgui re-formular, modificar o actualitzar dades d’una iniciativa. En aquest 

cas, enviarà un e-mail al gestor d’iniciatives demanant els canvis i serà el 

gestor d’iniciatives el que farà els canvis si ho considera adequat 

Actors Gestor d’iniciatives 

Trigger El gestor d’iniciatives vol modificar una de les iniciatives 

Precondició - 

Condició de satisfacció El gestor d’iniciatives modifica la iniciativa escollida 

Escenari principal 
1.  El gestor d’iniciatives  selecciona una iniciativa 
2.  El gestor d’iniciatives  modifica la informació de la iniciativa  
3.  El sistema registra els canvis 

Escenari alternatiu - 
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Nom Modificar iniciativa rebutjada 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que el creador de la iniciativa  modifiqui una iniciativa 

del sistema que ha estat rebutjada 

Justificació Si una iniciativa es rebutjada s’ha de permetre al creador que la modifiqui 

per a que pugui ser acceptada pel gestor d’iniciatives.  

Actors receptor 

Trigger L’actor vol modificar una iniciativa seva 

Precondició - 

Condició de satisfacció L’actor modifica la iniciativa escollida 

Escenari principal 
1.  L’actor  selecciona una iniciativa 
2.   L’actor consulta les dades de la iniciativa i el motiu pel que ha sigut 

rebutjada.  
3.  L’actor modifica la informació de la iniciativa i canvià l’estat a 

“pendent d’acceptació”.  
4.  El sistema registra els canvis i  es registra al quadre de 

comandament del gestor d’iniciatives aquesta sol·licitud de 
modificació. 

Escenari alternatiu - 
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Nom Acceptar o rebutjar iniciativa en estat “pendent d’acceptació” 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que gestor d’iniciatives accepti o rebutgi una iniciativa 

del sistema 

Justificació Les iniciatives creades pels receptors o gestors de receptors han de ser 

aprovades pel gestor d’iniciatives abans de ser publicades pel sistemes  

Actors Gestor d’iniciatives 

Trigger El gestor d’iniciatives vol acceptar o rebutjar una iniciativa 

Precondició El gestor d’iniciatives està identificat al sistema. 

Condició de satisfacció El gestor d’iniciatives accepta o rebutja una iniciativa 

Escenari principal 
1.  El gestor d’iniciatives selecciona una iniciativa en estat “pendent 

d’acceptació” 
2.  El gestor d’iniciatives  consulta la informació de la iniciativa i canvia 

l’estat de la mateixa a “acceptada”  
3. El sistema registra els canvis 

Escenari alternatiu 2a. El gestor d’iniciatives canvia l’estat de la iniciativa a “rebutjada” i 

indica els motius en un camp de text. 
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Nom Consultar una iniciativa  

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet als usuaris registrats o no consultar la informació d’una 

iniciativa  

Justificació Una iniciativa ha de poder ser consultada tant per un usuari registrat com 

un no registrat 

Actors Usuari registrat i no registrat 

Trigger L’actor vol consultar una iniciativa 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema mostra la informació de la iniciativa 

Escenari principal 
1. L’usuari accedeix a l’enllaç de la iniciativa o selecciona la iniciativa 
2. El sistema mostra la iniciativa 

Escenari alternatiu - 

 

Nom Adherir informació  d’activitats a la iniciativa i tancar-la 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet als receptors adjuntar informació  d’activitats de la 

iniciativa 

Justificació El receptor pot tenir informació  de les activitats lligades a la iniciativa la 

qual pot pujar al nostre sistema per posteriors consultes 

Actors Receptor 

Trigger El receptor vol adjuntar informació (imatges i pdf)  d’activitats de la 

iniciativa 

Precondició El receptor te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema adjunta el document a la iniciativa escollida 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona una iniciativa 
2. El receptor introdueix la informació i canvia l’estat de la iniciativa a 

“iniciativa finalitzada” 
3. El sistema enregistra la informació al sistema 

Escenari alternatiu - 
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Nom Llistar iniciatives 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet als usuaris registrats i no registrats consultar el llistat 

d’iniciatives 

Justificació Un usuari registrat o no registrat ha de veure el llistat d’iniciatives del 

sistema 

Actors Usuari registrat i no registrat 

Trigger L’actor vol consultar la llista d’iniciatives 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema mostra una llista d’iniciatives 

Escenari principal 
1. L’usuari selecciona l’opció “Llistar iniciatives” 
2. El sistema demana les dades per filtrar 
3. L’usuari introdueix les dades de filtre 
4.  El sistema mostra un llistat d’iniciatives 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Acceptar o rebutjar equipament assignat a una iniciativa 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet als receptors acceptar l’equipament assignat a la seva 

iniciativa 

Justificació Abans d’enviar l’equipament assignat a una iniciativa del receptor aquest 

ha de poder acceptar aquest equipament 

Actors Receptor 

Trigger El receptor vol acceptar l’equipament 

Precondició La iniciativa te tots els equips assignats, el receptor es el creador de la 

iniciativa i te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra l’assignació com a acceptada 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona l’apartat “Les meves iniciatives” 
2. El receptor selecciona una iniciativa pendent d’acceptar 
3. El receptor accedeix a llistar equips assignats a la iniciativa. 
4. El sistema mostra els equips assignats. 
5. El receptor accedeix a la informació de cada equip i canvia l’estat de 

l’equip a “assignació acceptada” o “assignació rebutjada”. 
6. El sistema registra el canvi. 
7. El receptor canvia l’estat de la iniciativa a “equips acceptats” o 

“equips acceptats parcialment” o “equips rebutjats”. 
8. El sistema modifica l’estat de la iniciativa i  es registra al quadre de 

comandament del gestor d’iniciatives aquest canvi.  

Escenari alternatiu - 
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Nom Validar l’equipament rebut 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al receptor confirmar que els equips  rebuts son 

correctes o altrament indicar que hi ha una incidència 

Justificació El receptor ha de poder confirmar que l’equipament rebut es correcte o 

indicar que hi ha una incidència en el cas de que l’equip no funcioni o no 

correspongui amb l’equip acceptat a la iniciativa 

Actors Receptor  

Trigger El receptor vol informar de l’equipament rebut 

Precondició El receptor te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra la recepció de l’equipament d’una iniciativa amb un nou 

estat : “Esperant memòria” o  “Tancada parcialment” 

Escenari principal 
1.  L’actor  selecciona l’apartat “Les meves iniciatives” 
2.  L’actor  selecciona una iniciativa en estat “equips acceptats” 
3.  L’actor llista els equips assignats la iniciativa. 
4. El sistema mostra el llistat d’equips assignats a la iniciativa. 
5.  L’actor accedeix a cada equip i canvia l’estat de l’equip de 

“assignació acceptada” a “recepció correcta” si ha rebut 
correctament l’equip. A més, canvia l’XML del sistema pel nou XML 
que ha generat ell amb les seves dades.  

6. El sistema modifica la informació de l’equip. 
7. L’actor  accedeix a la iniciativa i canvia l’estat de la mateixa a 

“Esperant memòria” . El sistema envia un e-mail al receptor 
informant de que ha de posar la memòria al sistema. 

8. El sistema modifica l’estat de la iniciativa i  es registra al quadre de 
comandament del gestor d’iniciatives aquest canvi.  

Escenari alternatiu 
5a. Si hi ha algun problema amb un equip, canvia l’estat del mateix a 
“Incidència”, selecciona el tipus de problema mitjançant un desplegable 
i omple un camp de text explicant el problema. 
7b. El receptor accedeix a la iniciativa i canvia l’estat de la mateixa a 
“Tancada parcialment” si algun dels equips té l’estat “Incidència”. 
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Nom Solucionar incidència de recepció 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al gestor d’iniciatives, una vegada ha parlat amb el 

receptor i el donant, donar per resolta la incidència de recepció (posant la 

iniciativa en estat “esperant memòria”) o tornar a posar la iniciativa en 

estat “activa” per a que rebi nous equips.  

Justificació El gestor d’iniciatives és qui ha d’intentar resoldre la incidència parlant amb 

el receptor i el que introdueix el resultat de les seves gestions al sistema.  

Actors Gestor d’iniciatives 

Trigger Gestor d’iniciatives vol informar al sistema del resultat de les seves gestions 

per solucionar la incidència. 

Precondició El gestor d’iniciatives té una sessió iniciada i la iniciativa té la totalitat o una 

part d’equips rebutjats (per tant, es troba en estat tancada parcialment).  

El donant ha manifestat que ja no disposa dels equips que havia 

compromès (la incidència s’ha de solucionar assignant nou equipament) 

Condició de satisfacció El sistema registra el nou estat de la iniciativa: “Esperant memòria” o  

“Activa” 

Escenari principal 
1.  L’actor  selecciona la iniciativa que vol solucionar.  
2.  El sistema mostra la informació de la iniciativa.  
3.  L’actor demana al sistema la llista dels equips de la iniciativa. 
4.  El sistema mostra el llistat d’equips de la iniciativa. 
5.  L’actor accedeix als equips en estat “Incidència”. Si el receptor ha 

rebut un equip erroni i el donant encara té l’equip que havia 
compromès i es compromet a portar-ho al donant, la incidència 
amb l’equip queda resolta i es canvia l’estat de l’equip a “Recepció 
correcta”  

6. Si l’estat de tots els equips que tenien incidència s’ha resolt 
positivament, es canvia l’estat de la iniciativa de “tancada 
parcialment” a “esperant memòria”. 

7. El sistema modifica la informació dels equips i la iniciativa. 

Escenari alternatiu 
5a L’actor accedeix als equips en estat “Incidència”. Si el receptor ha 
rebut un equip erroni i el donant ja no té l’equip que havia compromès 
i es canvia l’estat de l’equip a “Donat de baixa” i el des-assigna de la 
iniciativa. 
6a. Si l’estat d’algun equip tenia incidència s’ha resolt negativament 
(s’ha donat de baixa l’equip), es canvia l’estat de la iniciativa de 
“tancada parcialment” a “activa”, per tal de rebre més equips. 
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Nom Afegir/Modificar/eliminar tipologia a la iniciativa. 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que l’administrador afegeixi o elimini les tipologies de la 

iniciativa. 

Justificació Els donants poden voler donar els seus equips només a iniciatives d’una 

tipologia concreta i, per tant, s’han de definir les tipologies de les iniciatives 

(Educació, Salut, etc.) 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol afegir o eliminar una tipologia a les iniciatives 

Precondició L’administrador té una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra els canvis de tipologia 

Escenari principal 
1.  L’administrador selecciona l’opció “Afegir/modificar/eliminar 

tipologies d’iniciativa” 
2.  El sistema mostra una llista amb les actuals 
3.  L’administrador afegeix /modifica/eliminar 
4.  El sistema registra els canvis.  

Escenari alternatiu - 
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Gestió d’equips 

 

Nom Llistar equips 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un gestor d’iniciatives  llisti els equips del sistema 

segons diferents criteris. També permet que els donants llistin els equips 

que han donat i permet que els receptors llistin els equips que han rebut 

les seves iniciatives 

Justificació Un gestor d’iniciatives  ha de poder llistar els equips del sistema segons 

diferents criteris per poder assignar-los. Els donants han de poder llistar els 

equips que han donat per veure si han sigut assignats i a qui. Els receptors 

han de poder llistar els equips que han rebut les seves iniciatives per 

modificar el seu estat i consultar seva informació 

Actors Gestor d’iniciatives , donant, receptor 

Trigger Un gestor d’iniciatives , donant o receptor vol llistar equips del sistema 

Precondició El gestor d’iniciatives , donant o receptor esta identificat al sistema 

Condició de satisfacció El sistema llista els equips del sistema 

Escenari principal 
1.  L’actor selecciona llistar equips 
2.  El sistema mostra diversos criteris 
3.  L’actor selecciona les opcions que desitja per a cada criteri. 
4.  El sistema llista els equips en base a aquests criteris i els permisos 

de l’usuari. 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Registrar equips 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que un donant registri un equip al sistema 

Justificació Un donant ha de poder registrar al sistema els equips que vol donar 

Actors Donant 

Trigger Un donant vol registrar un equip al sistema 

Precondició El donant està identificat al sistema 

Condició de satisfacció El sistema registra el nou equip 

Escenari principal 
1.  Un donant selecciona “Crear equip” 
2. El sistema mostra un formulari per a que el donant introdueixi l'XML. 
3. El donant introdueix el/s XML de l'equip que vol registrar al sistema. 
4. El sistema registra el nou equip. 
5. Passat un temps, el sistema llegeix l'XML i afegeix aquestes dades a 

l'equip creat. 

Escenari alternatiu 
4a. El sistema comprova que un XML s’ha modificat i dona un error 

 



Web 2.0 Platform: Xarxa de suport a la reutilització  

  
Page 83 

 

  

Nom Des-registrar equip 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que els donants demanin la eliminació del seu equip del 

sistema 

Justificació Poden voler eliminar els equips perquè no funcionin o perquè el donant 

hagi canviat d’opinió i no vulgui donar l’equip 

Actors Gestor d’iniciatives  i donant 

Trigger Un donant vol eliminar un equip 

Precondició El donant i el gestor d’iniciatives  estan identificats 

Condició de satisfacció L’equip ha quedat eliminat del sistema 

Escenari principal 
1.  El donant accedeix a l’equip 
2.  El sistema mostra la informació de l’equip 
3.  El donant canvia l’estat de l’equip a “pendent de des-registrar” i 

omple un camp amb els motius de la baixa. 
4.  El sistema registra al quadre de comandament del gestor 

d’iniciatives aquest canvi. 
5.  El gestor d’iniciatives accedeix al sistema i canvia l’estat de l’equip  a 

“donat de baixa” . 
6. El sistema registra els canvis. 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Des-registrar equip pel gestor d’iniciatives 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que els gestors d’iniciatives eliminin equips del sistema 

Justificació Poden voler eliminar els equips perquè no funcionin o siguin molt antics  

Actors Gestor d’iniciatives  

Trigger Un gestor d’iniciatives vol eliminar un equip 

Precondició El gestor d’iniciatives  està identificat 

Condició de satisfacció L’equip ha quedat eliminat del sistema 

Escenari principal 
1.  El gestor d’iniciatives  accedeix a l’equip 
2.  El sistema mostra la informació de l’equip 
3.  El gestor d’iniciatives  canvia l’estat de l’equip a “donat de baix” i 

omple un camp amb els motius.  
4.  El sistema registra el canvi d’estat de  l’equip i el motiu. 

Escenari alternatiu 
- 

 

Nom Reciclar un equip 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet als receptors demanar si pot reciclar un equip rebut que 

ja no vol  

Justificació El receptor ha portat un dels equips registrats al sistema a un punt verd per 

al seu reciclatge 

Actors Receptor  

Trigger El receptor vol des-inventariar equipament rebut del sistema 

Precondició El receptor te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema canvia l’estat de l’equip a “Petició de reciclatge” 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona l’equipament a des-inventariar  
2. El sistema mostra les dades de l’equipament 
3. El receptor canvia l’estat de l’equip a “Petició de reciclatge” 
4. El sistema envia un email al tècnic d’alt nivell 

Escenari alternatiu - 
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Nom Valorar estat d’equip 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que els tècnics d’alt nivell valorin si un equip que un 

receptor a rebut, es pot reutilitzar o s’ha de reciclar.  

Justificació El tècnic és qui, amb els seus coneixements, pot valorar si un equip es antic 

i s’ha de reciclar o si encara es pot reutilitzar.  

Actors Tècnic d’alt nivell 

Trigger El receptor vol decidir si l’equip es pot reutilitzar o s’ha de reciclar.  

Precondició El tècnic té una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema canvia l’estat de l’equip a “En reciclatge” o “Pendent de 

reutilització” 

Escenari principal 
1. El tècnic accedeix a l’equip que es troba en estat “Petició de 

reciclatge” o “Petició de reutilització”.  
2. El sistema mostra les dades de l’equip. 
3. Si l’equip encara es pot reutilitzar, el tècnic canvia l’estat de l’equip a 

“Pendent de reutilització” 
4. El sistema enregistra els canvis.  

Escenari alternatiu 
3b. Si l’equip no es pot reutilitzar, el tècnic canvia l’estat de l’equip a 
“En reciclatge” 
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Gestió equips-iniciatives 

 

Nom Assignar un equip a una iniciativa 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al gestor d’iniciatives assignar un equip a una iniciativa 

Justificació El sistema ha de permetre al gestor d’iniciatives assignar equips a iniciatives 

Actors Gestor d’iniciatives  

Trigger Un gestor d’iniciatives vol assignar un equip a una iniciativa 

Precondició El gestor d’iniciatives està identificat al sistema 

Condició de satisfacció S’ha assignat l’equip a la iniciativa 

Escenari principal 
1.  El gestor accedeix a l’equip en estat “Disponible” escriu el nom o 

part del nom de la iniciativa.  
2. El sistema mostra les iniciatives que coincideixen amb aquest nom. 
3. El gestor selecciona la iniciativa a la que el vol assignar i es modifica 

l’estat de l’equip a “Assignat”. 
4.  El sistema enregistra l’assignació 

Escenari alternatiu 5. El gestor quan hagi assignat tots els equips a la iniciativa, accedirà 

a la iniciativa i editarà un camp de text afegint els comentaris que 

vulgui relacionats amb l’assignació dels equips. A més, canviarà  

l’estat de la iniciativa a “equips pendents d’acceptar” per tal de 

que el sistema enviï un e-mail al receptor amb un avís. 
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Nom Des-assignar un equips a una iniciativa 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al gestor d’iniciatives  des-assignar un equip d’una 

iniciativa 

Justificació Els gestors d’iniciatives han de poder des-assignar equips d’una iniciativa. 

Als receptors han pogut rebutjar l’equipament assignat o un equip pot 

haver-se des-registrat 

Actors gestors iniciatives 

Trigger Un gestor d’iniciatives  vol des-assignar un equip d’una iniciativa 

Precondició El gestor d’iniciatives  està identificat al sistema 

Condició de satisfacció S’ha des-assignat l’equip de la iniciativa 

Escenari principal 
1.  El gestor d’iniciatives accedeix a l’equip que vol des-assignar i canvi 

l’estat de l’equip a “Disponible” 
2. El sistema enregistra la des-assignació 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Llistar equips assignats a una iniciativa 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al receptor i al gestor d’iniciatives llistar els equips 

assignats a una iniciativa 

Justificació Un receptor pot voler llistar els equips que han sigut assignats a la seva 

iniciativa i el gestor  d’iniciatives  pot voler veure quins equips s’han 

assignat a una iniciativa 

Actors Receptor i gestor d’iniciatives  

Trigger Un receptor vol consultar la llista d’equips assignats a la seva iniciativa o un 

gestor d’iniciatives vol consultar els equips que s’han assignats a una 

iniciativa 

Precondició El receptor o el gestor d’iniciatives  tenen una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema mostra una llista d’equips 

Escenari principal 
1. El receptor o gestor d’iniciatives  selecciona l’apartat “Iniciatives”  
2. El receptor o gestor d’iniciatives  selecciona una iniciativa 
3. El receptor o gestor d’iniciatives  selecciona “Llistar equips” 
4. El sistema mostra la llista d’equips assignats a la iniciativa escollida  

Escenari alternatiu 
- 
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Gestió d’usuaris 

 

Nom Alta de qualsevol tipus d’usuari al sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que l’administrador registri a qualsevol usuari al sistema 

Justificació Hi ha usuaris que només els pot crear l’administrador, donat que son 

usuaris “importants” 

Actors Administrador 

Trigger Un administrador vol registrar a un usuari al sistema 

Precondició L’administrador te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra a un nou usuari 

Escenari principal 
1.  L’administrador selecciona “Crear usuari”  
2.  El sistema demana les dades i el tipus d’usuari 
3.  L’administrador introdueix les dades de l’usuari al sistema 
4.  El sistema comprova les dades introduïdes 
5.  El sistema registra l’usuari 

Escenari alternatiu 
4a. Les dades introduïdes son errònies i el sistema mostra un error 
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Nom Baixa de qualsevol tipus d’usuari al sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que l’administrador doni de baixa a qualsevol usuari del 

sistema 

Justificació L’administrador pot voler donar de baixa un usuari del sistema 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol donar de baixa un usuari del sistema 

Precondició L’administrador te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema modifica les dades d’un usuari del sistema 

Escenari principal 
1.  L’administrador selecciona l’usuari que vol donar de baixa 
2.  El sistema mostra les dades de l’usuari de forma editable 
3.  L’administrador esborra les dades personals, canvia la contrasenya, 

canvia l’estat del usuari a donat de baixa i fa clic a acceptar 
4.  El sistema comprova les dades introduïdes 
5.  El sistema registra les modificacions 

Escenari alternatiu 
4a. Les dades introduïdes son errònies i el sistema mostra un error 
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Nom Consultar/Modificar  qualsevol tipus d’usuari al sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que l’administrador consultar o modificar les dades de 

qualsevol usuari del sistema 

Justificació L’administrador pot voler consultar o modificar les dades d’un usuari del 

sistema 

Actors Administrador 

Trigger Un administrador vol consultar o modificar les dades d’un usuari del 

sistema 

Precondició L’administrador te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema mostra o modifica les dades d’un usuari del sistema 

Escenari principal 
1.  L’administrador selecciona l’usuari que vol consultar o modificar  
2.  El sistema mostra les dades de l’usuari  

Escenari alternatiu 
3. L’administrador fa clic a Editar 
4. L’administrador edita les dades i fa clic a acceptar 
5.  El sistema comprova les dades introduïdes 
6.  El sistema registra les modificacions 
4a. Les dades introduïdes son errònies i el sistema mostra un error 
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Nom Llistar usuaris del sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que l’administrador llisti els usuaris del sistema 

Justificació L’administrador pot necessitar llistar els usuaris per poder consultar o 

modificar les seves dades 

Actors Administrador 

Trigger Un administrador vol llistar els usuaris del sistema 

Precondició L’administrador te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema llista els usuaris del sistema 

Escenari principal 
1.  L’administrador selecciona “llistar usuaris”  
2.  El sistema mostra una llista dels usuaris del sistema amb la 

informació de: l’últim accés, rol de l’usuari, estat de l’usuari i 
temps registrat al sistema. 

Escenari alternatiu 
- 

 

Nom Llistar donants o receptors del sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que el gestor d’iniciatives  llisti els donants o receptors 

del sistema 

Justificació El gestor d’iniciatives pot necessitar llistar els donants o receptors 

Actors Gestor d’iniciatives  

Trigger El gestor d’iniciatives vol llistar els donants o receptors del sistema 

Precondició El gestor d’iniciatives te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema llista els donants o receptors del sistema 

Escenari principal 
1.  El gestor d’iniciatives  selecciona “llistar donants” 
2.  El sistema mostra una llista d’usuaris.  

Escenari alternatiu 
1a. El gestor d’iniciatives  selecciona “llistar receptors” 
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Sistema 

 

Nom Registrar tècnic 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que els tècnics d’alt nivell es registrin al sistema 

Justificació El sistema ha de tenir registrats tècnics d’alt nivell ja que han de definir els 

paràmetres de classificació d’equips en categories 

Actors Administrador 

Trigger Un administrador registra un tècnic d’alt nivell al sistema 

Precondició L’administrador està identificat al sistema 

Condició de satisfacció El sistema registra un nou tècnic d’alt nivell 

Escenari principal 
1.  Un administrador seleccionar registrar tècnic d’alt nivell 
2.  El sistema demana les dades del tècnic 
3.  L’administrador introdueix les dades del tècnic 
4.  El sistema registra les dades del sistema 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Consultar Informe de l’estat del sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet a l’administrador del sistema consultar l’estat del 

sistema. 

Justificació Es necessari que el sistema permeti a l’administrador consultar els estat del 

sistema per veure si aquest està actualitzat o si hi ha algun problema. 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol consultar l’estat del sistema 

Precondició L’administrador te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema mostra una llista amb l’estat del sistema: servidor web, sistema 

d’arxius, actualitzacions, estat del cron, etc. 

Escenari principal 
1. L’administrador selecciona “Estat del sistema” 
2. El sistema mostra una llista amb els errors del sistema 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Consultar quadre de comandament  

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al gestor d’iniciatives consultar quadre de comandament 

amb un llistat de les iniciatives i un llistat d’equips que requereixen de la 

seva intervenció. 

Justificació Es necessari que el sistema permeti al gestor d’iniciatives veure de forma 

ràpida quines intervencions ha de fer.  

Actors Gestor d’iniciatives 

Trigger El gestor d’iniciatives vol veure quines actuacions té pendents de fer. 

Precondició El gestor d’iniciatives té una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema mostra el quadre de comandament del gestor d’iniciatives.  

Escenari principal 
1. El gestor d’iniciatives selecciona “Consultar quadre de 

comandament” 
2. El sistema mostra el quadre de comandament del gestor 

d’iniciatives. 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Aprovar el registre d’un nou usuari 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet que l'administrador aprovi el registre d’un nou usuari del 

sistema 

Justificació L'administrador ha de poder comprovar les dades de registre d’un usuari 

son correctes i reals abans de donar-li accés al sistema 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol aprovar el registre d’un usuari 

Precondició Un usuari s’ha registrat 

Condició de satisfacció L’administrador aprova o rebutja el registre d’un usuari 

Escenari principal 
1. L’administrador selecciona “Gestió d’usuaris” 
2. L’administrador selecciona l’usuari pendent de registre 
3. L’administrador contacta amb l’usuari telefònicament o per e-mail 
4. L’administrador accepta o rebutja el registre del receptor 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Receptor cedeix un equip 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet als receptors cedir equips que han rebut 

Justificació El receptor ja no necessita un dels equips que li van assignar a una iniciativa 

Actors Receptor 

Trigger El receptor vol cedir equipament rebut del sistema 

Precondició El receptor te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció Es torna a registrar l’equip al sistema. 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona l’equipament a cedir  
2. El sistema mostra les dades de l’equipament 
3. El receptor canvia l’estat de l’equip a “Petició de reutilització” 
4. El sistema enregistra el nou estat de l’equip. 
5.  El tècnic confirma que es pot reutilitzar i posa l’equip en estat 

“Pendent de reutilització” 
6. El receptor veu el canvi d’estat, tornar a registrar l’equip i canvia 

l’equip a l’estat “En reutilització” (es pot veure si aquest canvi 
d’estat pot ser automàtic). 

Escenari alternatiu 
5a. El tècnic considera que l’equip es molt antic i que no es pot 
reutilitzar. Llavors posa l’equip en estat “En reciclatge” per demanar al 
receptor que  recicli l’equip. 
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Nom Modificar equipament d’una iniciativa 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al gestor d’iniciatives modificar l’equipament assignat a 

una iniciativa 

Justificació El receptor ha pogut rebutjar tot o part de l’equipament que li havia 

assignat el gestor d’iniciatives i aquest ha de poder modificar aquest 

equipament per canviar la opinió del receptor i que finalment accepti rebre 

l’equipament que se li ha assignat 

Actors Gestor d’iniciatives 

Trigger El gestor d’iniciatives vol modificar l’equipament assignat a una iniciativa 

Precondició El gestor d’iniciatives te una sessió iniciada i el receptor no ha rebut cap 

equipament d’aquesta iniciativa 

Condició de satisfacció El sistema modifica l’equipament assignat a una iniciativa 

Escenari principal 
1. El gestor accedeix a l’equip. 
2. El sistema mostra la informació de l’equip i  l’explicació de per que 

l’han rebutjat.  
3. El gestor accedeix a cada equip rebutjat i per a cadascun: des-

assigna l’equip, esborra l’explicació de per que l’han rebutjat i 
canvia l’estat de l’equip a disponible.  

4. El sistema enregistra els canvis als equips.  
5. El gestor d’iniciatives assigna un/s altre/s equip/s a la iniciativa 
6. El sistema enregistra les assignacions. 
7. El gestor modifica l’estat de la iniciativa a “Pendent d’acceptació” 
8. El sistema enregistra els canvis 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Confirmar resolució d’una iniciativa  

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet al receptor  confirmar que s’ha resolt la incidència de la 

seva iniciativa.  

Justificació Un cop una incidència d’una iniciativa s’ha resolt s’ha de poder confirmar i 

notificar que està resolta. 

Actors Receptor  

Trigger El receptor vol confirmar que una incidència d’una iniciativa ha estat 

resolta correctament. 

Precondició El receptor té una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema modifica l’estat de la iniciativa 

Escenari principal 
1. El  receptor accedeix a la iniciativa 
2. El  receptor accedeix al/s equip/s que tenen l’estat “Incidència” i 

canvia a “Recepció correcta” 
3. El  receptor modifica l’estat de la iniciativa a “Esperant memòria” 

per confirmar que la incidència s’ha resolt 
4. El sistema enregistra els canvis 

Escenari alternatiu 
- 
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Nom Accés als manuals des del sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet a un usuari registrat accedir al manual d’us  

Justificació Els usuaris que no estan familiaritzats amb el sistema han de tenir 

disponible un manual d’utilització 

Actors Usuari registrat 

Trigger Un usuari registrat vol accedir al manual d’utilització 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema mostra el manual d’utilització 

Escenari principal 
1. L’usuari fa clic sobre “Manuals” 
2. El  sistema mostra una pàgina amb el manual d’utilització. 

Escenari alternatiu - 

 

Nom Sistema de back-ups 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema realitza back-ups periòdicament i l’administrador pot modificar 

el comportament d’aquest 

Justificació S’ha de poder realitzar back-ups del sistema periòdicament com a mesura 

de contingència 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol canviar el comportament per defecte del sistema de 

back-ups 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema mostra i/o modifica el sistema de back-ups 

Escenari principal 
1. L’usuari accedeix a l’opció de back-ups 
2. El  sistema mostra les dades del sistema de back-up 

Escenari alternatiu 3. L’administrador modifica el comportament del sistema de back-up 
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Nom Modificar informació bàsica del lloc web 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema te informació bàsica del lloc web com el títol i ¡l’email del 

remitent del missatges que envia el propi sistema 

Justificació S’ha de poder canviar aquesta informació bàsica del lloc web 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol canviar la informació bàsica del lloc web 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema mostra i/o modifica la informació bàsica del lloc 

Escenari principal 
1. L’usuari accedeix a l’opció de Informació del lloc web 
2. El  sistema mostra la informació del lloc 

Escenari alternatiu 3. L’administrador modifica la informació del lloc web 

 

Nom Creació dels webs de  presentació, informació pel donant, etc. 

Tipus Essencial 

Descripció Hi hauran una sèrie de pàgines informatives com son “sobre la xarxa”, “qui 

som” 

Justificació S’ha de poder accedir a una sèrie de pàgines informatives com “sobre la 

xarxa”, “qui som” 

Condició de satisfacció El sistema mostra una sèrie de pàgines informatives com “sobre la xarxa”, 

“qui som” 
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Nom Portabilitat del sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema ha de poder ser portable. S’ha de fer un petit manual explicatiu 

sobre com es pot fer portable. 

Justificació Donada la naturalesa del projecte, el sistema s’ha de poder instal·lar en un 

altre servidor 

Condició de satisfacció El sistema es pot instal·lar fàcilment en un altre servidor 
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17.2 Requirements Iteration 2  

 

Nom Seleccionar idioma (català – castellà) 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema ha de permetre a qualsevol usuari seleccionar l’ idioma en que 

vol veure la informació de l’aplicació web.  

Justificació L’aplicació pot ser utilitzada per associacions/persones de diferents països i 

és necessari.  

Actors Tots els actors del sistema 

Trigger Un actor vol canviar l’idioma en que veo la web.  

Precondició L’usuari està identificat al sistema 

Condició de satisfacció El sistema mostra la informació en l’ idioma desitjat. 

Escenari principal 
1.  L’actor selecciona l’idioma en que vol veure la web.  
2.  El sistema mostra la web en l’ idioma seleccionat. 

Escenari alternatiu - 
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Nom Llistar/consultar el nombre de descàrregues de les eines d’esborrat de 

dades i del SO 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema permet la descarrega de les eines d’esborrat de dades i del SO (ja 

sigui mitjançant el propi sistema o un servidor extern de descarregues). A 

més, pot consultar (des del sistema o des del servidor extern de 

descarregues) el numero de descarregues de les eines d’esborrat de dades i 

dels SO. 

Justificació Es desitjable que el sistema permeti a l’administrador consultar el numero 

de descarregues de les eines de esborrat de dades i dels SO. 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol consultar el numero de descarregues de les eines de 

esborrat de dades i dels SO. 

Precondició L’administrador te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció L’administrador consultar el numero de descarregues de les eines de 

esborrat de dades i dels SO. 

Escenari principal 
1.  L’administrador accedeix a la secció relacionada amb les eines de 

descarrega del sistema- 
2.  El sistema mostra la informació relacionada amb les eines. 
3.  L’administrador accedeix a la web amb informació de les 

descarregues (ja sigui del sistema o externa) 
4.  El nostre sistema o un sistema extern mostra les estadístiques de 

descarregues. 

Escenari alternatiu - 
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Nom Modificar l’XML de l’equip 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema permet al receptor modificar XML de l’equip que ha rebut 

Justificació El sistema ha de permetre al receptor modificar l’equip rebut per afegir al 

XML modificacions de hardware i per a que quedi registrat al XML els 

donants/receptors de l’equip. 

Actors Receptor  

Trigger Un receptor vol modificar l’XML que el sistema té associat a un equip.  

Precondició El receptor està identificat al sistema 

Condició de satisfacció S’ha modificat l’XML de l’equip i s’han inserit els canvis al sistema 

Escenari principal 
1.  El receptor accedeix a “Actualitzar equips” 
2.  El sistema mostra una web on pujar l’XML. 
3.  El receptor puja l’XML. 
4.  El sistema actualitza les dades de l’equip. 

Escenari alternatiu - 

 

Nom Comparar XML’s 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema ha de permetre comparar dos XML’s per informar a l’usuari de si 

es tracta del mateix equip o d’un altre 

Justificació Es desitjable que el sistema permeti als usuaris receptors comprovar que el 

XML d’un equip generat per l’eina de registre coincideix amb l’equip que hi 

ha registrat al sistema. 

Actors Receptor 

Trigger Un receptor vol comprovar que l’equip físic correspon amb el que esta 

registrat al sistema 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema retorna si correspon o no amb l’equip registrat al sistema 
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Nom Recepció de dades de l’equip 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema recull la informació enviada pels equips 

Justificació Cada equip donat te un script que envia informació periòdicament de 

l’estat de l’equip que el sistema ha de recollir 

Actors - 

Trigger Connexió de l’equip a internet 

Precondició L’equip es connecta a internet 

Condició de satisfacció L’equip envia dades als sistema 

Escenari principal 
1.  L’equip es connecta a una url del sistema 
2. El sistema recull l’estat de l’equip 

Escenari alternatiu - 

 

Nom Consultar estadístiques del sistema 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema permet a l’administrador consultar dades estadístiques del 

sistema 

Justificació Es desitjable que el sistema permeti a l’administrador consultar dades 

estadístiques del sistema 

Actors Administrador 

Trigger L’administrador vol consultar dades estadístiques del sistema 

Precondició L’administrador te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció L’administrador consulta dades estadístiques del sistema 

Escenari principal 
1. L’administrador accedeix a “estadístiques del sistema” 
2.  El sistema mostra les estadístiques  

Escenari alternatiu - 
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Nom Proposar donar de baixa 

Tipus Desitjable 

Descripció En cas de que un equip s’adhereixi al sistema i transcorregut x temps ningú 

l'accepta, es proposa al donant (de segon nivell) si vol esperar més temps o 

donar-ho de baixa 

Justificació El sistema ha de permetre que en cas de que un equip s’adhereixi al 

sistema i transcorregut x temps ningú l'accepta, es proposa al donant (de 

segon nivell) si vol esperar més temps o donar-ho de baixa 

Actors - 

Trigger Fa x temps que ningú assigna l’equip a una iniciativa 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema proposa al donant donar de baixa l’equip 

Escenari principal 
1. El sistema envia un mail al gestor de iniciatives 

Escenari alternatiu - 
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Nom Valorar a un usuari mitjançant un comentari  

Tipus Desitjable  

Descripció El sistema permet al receptor  valorar un donant mitjançant un comentari 

al seu perfil d’usuari  

Justificació Els receptors han de poder valorar als donants mitjançant comentaris. 

Aquesta informació és útil pels gestors del sistema i receptors, per saber si 

un donant es de fiar o no.  

Actors  Receptor 

Trigger El receptor vol valorar un donant mitjançant un comentari al seu perfil 

Precondició El receptor té una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra el comentari 

Escenari principal 
1. El receptor accedeix al perfil del donant 
2. El sistema mostra un petit formulari que permet al receptor 

introduir un comentari. 
3. El receptor posa un comentari al perfil del donant 
4. El sistema enregistra els canvis 

Escenari alternatiu - 
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Nom Puntuar al donant 

Tipus  Desitjable 

Descripció El sistema permet que els receptors  puntuïn als donants del sistema 

Justificació Els receptors han de poder puntuar ràpidament als donants mitjançant 

puntuació. Aquesta informació és útil pels gestors del sistema i receptors, 

per saber si un donant és de fiar o no. 

Actors Receptor 

Trigger Un receptor vol puntuar un donant del sistema 

Precondició - 

Condició de satisfacció El sistema registra la puntuació del receptor 

Escenari principal 
1. El receptor accedeix al perfil del donant 
2. El sistema la informació del donant 
3. El receptor puntua al donant 
4. El sistema registra les dades 

Escenari alternatiu - 
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Canvis d’estat automàtic 

 

Nom Des assignar o cancel·lar una iniciativa automàticament 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema permet que un receptor demani la baixa d’una iniciativa. El 

gestor de iniciatives  rebrà un e-mail amb la sol·licitud i donarà de baixa la 

iniciativa. A més, el gestor podrà llistar al sistema les sol·licituds de baixa 

d’iniciatives. 

Justificació El receptor potser ja no necessiti els equips per a una iniciativa i demanarà 

que es doni de baixa 

Actors Receptor creador de la iniciativa, gestor d’iniciatives  

Trigger El receptor vol eliminar una de les iniciatives 

Precondició - 

Condició de satisfacció El gestor d’iniciatives dona de baixa la iniciativa 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona una iniciativa i la canvia l’estat a “pendent de 

baixa” 
2. El sistema enviarà un e-mail al gestor d’iniciatives 
3. El gestor de iniciatives entra al sistema, afegeix una explicació a un 

camp de la iniciativa i canvia l’estat de la iniciativa a “donada de 
baixa”  

4. El sistema enregistra el canvi 

Escenari alternatiu 3a. Si la iniciativa té ordinadors assignats, el sistema des assigna els 

equips un cop el gestor d’iniciatives canvia l’estat de la iniciativa a 

“donada de baixa”. 
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Nom Canvi automàtic d’estat de la iniciativa a “pendent d’acceptació” 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema permet als receptors acceptar l’equipament assignat a la seva 

iniciativa 

Justificació Abans d’enviar l’equipament assignat a una iniciativa del receptor aquest 

ha de poder acceptar aquest equipament 

Actors Receptor 

Trigger El receptor vol acceptar l’equipament 

Precondició La iniciativa te tots els equips assignats, el receptor es el creador de la 

iniciativa i te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra l’assignació com a acceptada 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona el apartat “Les meves iniciatives” 
2. El receptor selecciona una iniciativa pendent d’acceptar 
3. El receptor accedeix a llistar equips assignats a la iniciativa. 
4. El sistema mostra els equips assignats. 
5. El receptor accedeix a la informació de cada equip i canvia l’estat de 

l’equip a “assignació acceptada” o “assignació rebutjada”. 
6. El sistema registra el canvi. 
7. El sistema modifica l’estat de la iniciativa i notifica per e-mail al 

gestor d’iniciativa el canvi d’estat de la iniciativa. 

Escenari alternatiu 5a Si la iniciativa te tots equips en estat “assignació acceptada” el 

sistema canvia l’estat de la iniciativa a “equips acceptats” 
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Nom Canvi automàtic d’estat de la iniciativa a “Incidència de recepció” 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema permet al receptor confirmar que els equips assignats 

coincideixen amb els equips rebuts 

Justificació El receptor ha de poder confirmar que l’equipament rebut es correcte 

Actors Receptor 

Trigger El receptor vol confirmar l’equipament rebut 

Precondició El receptor te una sessió iniciada 

Condició de satisfacció El sistema registra la recepció com a confirmada 

Escenari principal 
1. El receptor selecciona l’apartat “Les meves iniciatives” 
2. El receptor selecciona una iniciativa en estat “equips acceptats” 
3. El receptor llista els equips assignats la iniciativa. 
4. El sistema mostra el llistat d’equips assignats a la iniciativa. 
5. El receptor accedeix a cada equip i canvia l’estat de l’equip de 

“assignació acceptada” a “recepció correcta” si ha rebut 
correctament l’equip. A més, canvia l’XML del sistema pel nou XML 
que ha generat ell amb les seves dades.  

6. El sistema modifica la informació de l’equip. 
7. El sistema modifica l’estat de la iniciativa i notifica per e-mail al 

gestor de iniciatives el canvi d’estat. . 

Escenari alternatiu 
3a. El receptor accedeix a cada equip i canvia l’estat del mateix a 

“incidència de recepció” si hi ha algun problema i omple un camp de 

text explicant el problema. 

3b. El sistema canvia l’estat de la mateixa a “incidència de recepció” 

en cas de que el receptor hagi canviat l’estat d’algun equip a 

“incidència de recepció” 

5a El sistema canvia l’estat de la iniciativa a “recepció confirmada” si 

tots els equips assignats tenen l’estat “recepció correcta” 
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Nom Canvi automàtic d’estat d’iniciativa a “equips pendents d’acceptar” 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema permet al gestor de iniciatives assignar un equip a una iniciativa 

Justificació El sistema ha de permetre al gestor d’iniciatives assignar equips a iniciatives 

Actors Gestor d’iniciatives  

Trigger Un gestor de  iniciatives vol assignar un equip a una iniciativa 

Precondició El gestor de  iniciatives està identificat al sistema 

Condició de satisfacció S’ha assignat l’equip a la iniciativa 

Escenari principal 
1.  El gestor accedeix a l’equip, escriu el nom o part del nom de la 

iniciativa.  
2. El sistema mostra les iniciatives que coincideixen amb aquest nom. 
3. El gestor selecciona la iniciativa a la que el vol assignar i es modifica 

l’estat de l’equip a “Assignat”. 
4.  El sistema enregistra l’assignació 

Escenari alternatiu 
5. El sistema canvia  l’estat de la iniciativa a “equips pendents 

d’acceptar” en el cas de que la iniciativa tingui tots els equips 

assignats. 

El gestor podrà accedir a la iniciativa i editar un camp de text 

afegint els comentaris que vulgui relacionats amb l’assignació dels 

equips. 
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Requisits parcialment o no definits 

 

Nom Formularis de contacte 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema ha de permetre als usuaris contactar amb l’administrador i 

tècnics per fer consultes mitjançant un formulari.  

Justificació Mitjançant un formulari es facilita la comunicació amb l’administrador i 

tècnics 

Actors Usuaris registrats i no registrats 

 

Nom Votació de iniciatives 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema ha de permetre als usuaris votar iniciatives.  

Justificació Amb la votació d’iniciatives els gestors d’iniciatives poden veure quines 

iniciatives tenen més suport. 

Actors Usuaris registrats i no registrats 

 

Nom Modificar requisit 15 perquè nomes es pugui escollir “Incidència” si 

prèviament s’ha pujat al sistema el nou test del XML i comparat amb el 

que va pujar el donant. 

Tipus Desitjable 

Descripció Avis automàtic cada cert temps per avisar que falta pujar la memòria a la 

iniciativa 
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Nom Numero d’iniciatives resoltes i rebutjades de cada usuari receptor 

Tipus Desitjable 

Descripció El sistema ha de permetre mostrar el numero d’iniciatives resoltes i 

rebutjades dels usuaris receptor. 

Justificació Per tal de tenir constància de quins receptors tenen major numero 

d’iniciatives que s’han resolt correctament o no han rebut equipament.  

 

Nom Integració de Xarxes socials al sistema 

Tipus Essencial 

Descripció El sistema ha de permetre compartir les iniciatives a xarxes socials. 

Justificació Compartir iniciatives a xarxes, permet publicitar el sistema i aconseguir més 

donacions.  
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18. Appendix II 

Disseny 

 
Tasca Activitat Dificultat Hores Assignat a Setmana 

Disseny UML i menús Creació de UML del sistema i definició de la posició dels menús Complexa 45 Sergio i Jose 18-abr 

 

Iteració 1 

1ª Fase 

Tasca Activitat Dificultat Hores Assignat a Setmana 

Pre-implementació    Sergio i Jose 25-abr 

 Hosting + domini Molt Complexa 45 Sergio i Jose 02-may 

 Instal·lació Drupal + creació de BD Complexa 20   

 Proves del seu correcta funcionament Complexa 20   

Gestió d'usuaris    Sergio i Jose 02-may 

 Registrar Receptor / donant / tècnic - Aprovar registre receptor Complexa 20 Sergio i Jose 09-may 

 Modificar donant / receptor les seves pròpies dades Simple 2 Sergio i Jose 16-may 

 Alta/Baixa/Llistar/Consultar dades d'un usuari del sistema pel 
administrador 

Simple 2   

 Consultar/Modificar dades d'un receptor pel gestor de 
contraparts 

Mitjana 10   

 Llistar donants i receptors del sistema pel gestor d'iniciatives Mitjana 10   

 Llistar usuaris del sistema Simple 2   

 Menú i blocs relacionats Simple 2   

1º Reunió    Sergio i Jose 16-may 
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 1º Reunió ( Aprox. 3h x 2 Persones) = 6 hores   6   

 Possibles petites modificacions post-reunió (15% del temps 
dedicat a implementar) 

  20   

2ª Fase 

Tasca Activitat Dificultat Hores Assignat a Setmana 

XML      

 Proves amb registre d'equips mitjançant XML Complexa 20 Sergio i Jose 23-may 

Gestió iniciativa      

 Alta iniciativa (Crear tipus) Mitjana-Complexa 15 Sergio 23-may 

 Alta iniciativa per un gestor  de contraparts Simple 2 Sergio 30-may 

 Consultar una iniciativa (Permisos por campo) Simple-Mitjana 6 Sergio 06-jun 

 Adherir memòria a la iniciativa Simple 2   

 Llistar iniciatives Mitjana 10   

 Modificar iniciativa pel gestor d’iniciatives Simple 2   

 Afegir/modificar/eliminar tipologia a la iniciativa. Simple-Mitjana 6   

 Menú i blocs relacionats Simple 2   

Gestió equip    Jose 23-may 

 Llistar tots els equips pel gestor d'iniciatives Mitjana 10 Jose 30-may 

 Llistar equips donats Mitjana 10   

 Registrar equips (crear tipus) Mitjana - Complexa 15   

 Menú i blocs relacionats Simple 2   

Gestió iniciativa - 
equips 

     

 Llistar equips assignats a una iniciativa Mitjana 10 Jose 30-may 

 Consultar quadre de comandament Mitjana - Complexa 15 Jose 06-jun 

 Menú i blocs relacionats Simple 2   
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2º Reunió    Sergio i Jose 06-jun 

 2º Reunió ( Aprox. 3h x 2 Persones) = 6 hores DATA PROPOSADA: 13 
JUNY 

  6   

 Possibles petites modificacions post-reunió (15% del temps dedicat a 
implementar) 

  16   

Reunió PFC4      

 Reunió explicació estat del projecte i funcionament  DATA 
PROPOSADA:  22 JUNY 

  6 Sergio i Jose 20-jun 

3ª Fase 

Tasca Activitat Dificultat Hores Assignat a Setmana 

Gestió equip XML    Sergio i Jose 13-jun 

 Registrar equips (XML) Moltes tasques 90 Sergio i Jose 20-jun 

Sistema    Sergio i Jose 27-jun 

 Executar l’algorisme de classificació d’equips Molt complexa 45 Sergio i Jose 04-jul 

 Editar paràmetres de l’algorisme d’assignació de categories a equips Complexa-Molt complexa 32,5   

 Menú i blocs relacionats Simple 2   

3º Reunió    Sergio i Jose 04-jul 

 3º Reunió ( Aprox. 3h x 2 Persones) = 6 hores DATA PROPOSADA: 11 
JULIOL 

  6   

 Possibles petites modificacions post-reunió (15% del temps dedicat a 
implementar) 

  25   

Reunió amb PFC4      

 Reunió ( Aprox. 3h x 2 Persones) = 6 hores DATA PROPOSADA: 12 JULIOL   6 Sergio i Jose 04-jul 
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4ª Fase 

Tasca Activitat Dificultat Hores Assignat a Setmana 

WORKFLOW iniciativa    Sergio 11-jul 

 Acceptar/rebutjar equipament assignat a iniciativa Molt complexa 45 Sergio 18-jul 

 Acceptar/rebutjar iniciativa pendent d'acceptar   

 Confirmar recepció   

 Confirmar Resolució d’iniciativa   

 Receptor cedeix un equip   

 Baixa iniciativa   

 Modificar iniciativa   

 Adherir informació  d’activitats a la iniciativa  i tancar-la   

 Modificar iniciativa rebutjada   

 Solucionar Incidència de recepció   

 Alta iniciativa pel receptor   

 Ata iniciativa per un gestor de contraparts   

 Validar l'equipament rebut   

 Menú i blocs relacionats Simple 2   

WORKFLOW equip    Jose 11-jul 

 Reciclar un equip Molt complexa 45 Jose 18-jul 

 Des-registrar equip   

 Des-registrar equip pel gestor de contraparts   

 Donar de baixa o disponible   

 Assignar/des assignar equip a una iniciativa - Modificar equipament iniciativa   

 Confirmar Resolució d’iniciativa   

 Solucionar Incidència de recepció   

 Acceptar/rebutjar equipament assignat a iniciativa   
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 Validar l'equipament rebut   

 Valorar estat de l'equip   

 Menú i blocs relacionats Simple 2   

Altres Menús i 
informació 

   Jose 25-jul 

 Web presentació i Clàusules legals Simple 2   

 Web informació pel donant  Simple 2   

 Pujar eines a web amb comptador i enllaçar amb la nostre web Simple - Mitjana 6   

 Disseny de la web (logo, colors, etc.) Mitjana 10   

 Consultar l'informe d'estat, mòduls instal·lats i actualitzacions possibles Simple 2   

 Configuració bàsica del lloc editable pels administradors (títol, logo, data i hora, 
etc.) 

Simple 2   

 Menú i blocs relacionats Simple 2   

Sistema portable    Jose 01-ago 

 Fer el sistema portable amb document explicatiu Molt complexa 45 Jose 08-ago 

Back-ups    Sergio 15-ago 

 Sistema de back-ups Molt complexa 45 Sergio 22-ago 

4º Reunió       

 4º Reunió ( Aprox. 3h x 2 Persones) = 6 hores DATA PROPOSADA: 29 AGOST  6  29-ago 

 Possibles petites modificacions post-reunió (15% del temps dedicat a 
implementar) 

 32   

Reunió amb PFC4      

 Reunió ( Aprox. 3h x 2 Persones) = 6 hores DATA PROPOSADA:  30 AGOST  6 Sergio i Jose 29-ago 

Modificacions/temps de 
marge 

     

 Modificacions pendents i temps de marge  Moltes tasques 90 Sergio i Jose 05-sep 

    Sergio i Jose 12-sep 
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19. Appendix III 

Activitat Fase Tasca Data inicial Data final Data final 

(retràs) 

Comentaris Responsable Col·labora 

Formulació 0 Anàlisi i selecció dels 
entorns base pel 
desenvolupament 

30/09/2010 28/02/2011    Sergio i Jose  

Anàlisi 0 Anàlisi de 
requeriments a baix 
nivell (iteració 1) 

15/02/2011 15/04/2011    Sergio i Jose  

Anàlisi 0 Anàlisi de 
requeriments a baix 
nivell (iteració 2) 

01/04/2011 30/04/2011   Sergio i Jose  

Disseny 0 Disseny UML i menús 15/04/2011 18/04/2011  Disseny UML i menús Sergio i Jose  

Development 1 Pre-implementació 09/04/2011 25/04/2011  Instal·lació Drupal + creació de BD Sergio i Jose  

Development 1 Gestió d'usuaris   09/05/2011    Sergio i Jose  

Development 1 Reunió fase 1  09/05/2011      

Development 1 Jocs de proves Fase I 15/05/2011 20/05/2011  Accés web als becaris del programa reutilitza 
per a testejar les funcionalitats de la fase 1 

Becaris TxT  

Development 2 Proves de registre 
XML 

23/05/2011 25/05/2011      

Development 2 Gestió iniciativa 26/05/2011 14/06/2011  Permetre afegir iniciatives (projectes) a la 
plataforma (llistar, tipologies, modificar, 
memòria, etc.) 

Sergio  

Development 2 Gestió equip 26/05/2011 14/06/2011  Permetre afegir equips informàtics a la 
plataforma (sense XML) i llistar equips 

Jose  

Development 2 Gestió iniciativa - 
equips 

26/05/2011 14/06/2011  Assignar equips a iniciativa, llistar equips 
d'una iniciativa i quadre de comandament 

Jose  

Development 2 Reunió fase 2   15/06/2011      

Development 2 Gestió equip i Gestió 
iniciativa -equips 

16/06/2011 19/06/2011  Modificacions Jose  
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Development 2 Modificació requisits 
i planificació 

16/06/2011 19/06/2011    Sergio  

   2º Reunió fase 2  20/06/2011      

Development 2 Jocs de proves Fase II 20/06/2011 30/06/2011  Accés web als becaris del programa reutilitza 
per a testejar les funcionalitats de la fase 2 

Becaris TxT  

Development 3 Canvi d'estats 
d'iniciatives 

27/06/2011 07/07/2011  Es gestionen els estats i les funcions per fer 
els canvis 

Sergio  

Development 3 Canvi d'estats 
d'equips 

27/06/2011 07/07/2011 21/07/2011 Es gestionen els estats i les funcions per fer 
els canvis 

Jose  

Development 3 Reunió fase 3 08/07/2011 08/07/2011      

Development 4 Part1- Registre 
d'equips amb XML 
generat per les eines 
parcials 

11/07/2011 11/07/2011 21/07/2011  Creació del mòdul i inserció de les dades del 
XML 

Sergio  

Development 4 Part2-Registre 
d'equips amb XML 
generat per les eines 
parcials 

11/07/2011 11/07/2011 
21/07/2011 

14/08/2011 Lectura del XML per a preparar les dades per 
a inserir. encara es poden fer unes probes 
mes amb altres equips (ja que sempre 
utilitzem els mateixos) per assegurar que 
funciona tot correctament 

Albert Jose 

Development 4 Jocs de proves Fase 
III i IV 

 21/07/2011  Jocs de proves a realitzar durant la reunió Assistents  

Development 4 Publicació 
d'iniciatives a Xarxes 
socials (Facebook) 

 21/07/2011  El sistema ha de permetre compartir les 
iniciatives a xarxes socials. Publicació 
automàtica a Facebook i Twitter quan el 
Gestor activa una iniciativa registrada per un 
usuari. Publicació automàtica a Facebook i 
Twitter quan un receptor finalitza una 
iniciativa. Donacions:  Just després de 
registrar un equip s'ofereix a l'usuari la 
possibilitat de publicar la donació al seu mur 
del Facebook (a través d'una aplicació que 
crea un post amb un text genèric) 

Albert  

Development 5 Requeriments pàgina 
web 

 21/07/2011  Proposta de pàgina web. Definint amb 
exactitud el format segons mòduls Drupal i els 

Jose Albert 
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atributs a mostrar de cadascun dels nodes 
(inclosos les xarxes socials) 

Development 5 Web 15/07/2011 29/07/2011 12/09/2011 Web presentació i Clàusules legals , 
informació pel donant, Pujar eines a web amb 
comptador i enllaçar amb la nostre web, 
Disseny de la web (logo, colors, etc.), 
Consultar l'informe d'estat, mòduls instal·lats 
i actualitzacions possibles, Configuració bàsica 
del lloc editable pels administradors (títol, 
logo, data i hora, etc.), Menús y bloques 
generals 

Jose  

Development 5 Votació de les 
iniciatives (des del 
site i des de les 
xarxes socials) 

 12/08/2011 20/08/2011 El sistema ha de permetre als usuaris votar 
iniciatives des de les xarxes socials . Inclusió 
d'un botó de votació al node de la iniciativa. 
Habilitat enllaç per a votació fora del site 
(s'inclou al post que es publica a Xarxes 
Socials després de l'activació d'una iniciativa). 
Afegit camp "Vots" a la vista "Iniciatives 
actives" per tal que el Gestor pugui contrastar 
la relació de vots (absoluts i relatius) per a 
cada iniciativa (ordenable). Després del vot, 
s'ofereix la possibilita a l'usuari de registrar-se 
a la llista de correu (l'eina de mailing no està 
configurada, de moment només 
emmagatzema les adreces de correu 
electrònic) 

Albert  

Development 5 Sistema portable 01/08/2011 12/08/2011 12/09/2011 El mòdul s'hauria de testejar amb el nou 
hosting de Pangea. Convé integrar el mòdul 
desenvolupat per en Sergio dels back-ups. Hi 
han tres parts: 1) instal·lació de XAMPP, 
dedicar poc temps doncs a internet hi ha 
moltes guies. 2)  
la instal·lació de Drupal i configuració de la 
base de dades, 3) afegir els mòduls de la XSR i  

Jose  
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configuració i usuaris mitjançant la nostra 
base de dades. La tercera part hauria de fer 
ús del mòdul de back-ups. La proposta seria 
una guia de com fer una instal·lació a partir 
de cero i de com fer una migració d'un 
sistema que ja està en operatiu. 

Development 5 Back-ups (amb 
integració amb la 
portabilitat) 

15/08/2011 26/08/2011 12/09/2011   Sergio  

Development 5 Instal·lació base al 
Hosting de Pangea 

24/08/2011 10/09/2011  Especificar requeriments per sol·licitar el 
hosting i fer la instal·lació base. 

Jose David i 
Xavi 

Development 5 Sistema Multi-idioma 01/08/2011 12/08/2011 12/09/2011 En Sergio ha finalitzat la part de Back-ups i té 
disponibilitat per aquest tema. L'Albert s'ho 
ha anat mirant, així que col·laboraran plegats. 
Els idiomes principals són el Català i el 
Castellà. 

Sergio i 
Albert 

 

Development 5 Panell de control per 
a saber les tasques 
pendents a realitzar. 

 25/08/2011  Implementar requeriments del panell de 
control (en base al que ofereix Drupal) per 
fàcilment detectar les tasques que cal fer. 

  

Development 5 Reunió fase 5  30/08/2011 06/09/2011     

Development 5 Manuals d'ús en 
català 

29/08/2011 12/09/2011  Manual receptor - donant - gestor de 
iniciatives - gestor de contraparts. Manual 
tècnic i administrador 

Becaris TxT’  

Development 5 Agenda d'Activitats  15/09/2011  Integració d'una agenda amb el Google 
calendar. Cal demanar a en Jose que afegeixi 
al site un nou enllaç 

Pedro Jose 
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