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Resum	  /	  Resumen	  /	  Abstract	  

Resum (Català) 

Actualment, parlar diversos idiomes és un valor afegit per a les persones, ja sigui per 

viatjar o trobar una feina. Aquest treball presenta una plataforma amb la qual els seus 

usuaris podran trobar aquella parella lingüística amb la qual practicar idiomes, a més a 

més, promou l’intercanvi de cultures i permet, parlant amb nouvinguts, conèixer la 

realitat d’altres pobles.  

 

Resumen (Castellano) 

Actualmente, hablar varios idiomas es un valor añadido para las personas, ya sea para 

viajar o encontrar un trabajo. Este proyecto presenta una plataforma con la que sus 

usuarios podrán encontrar esa pareja lingüística con la que practicar idiomas, además, 

promueve el intercambio de culturas y permite, hablando con recién llegados, conocer 

la realidad de otros pueblos.  

 

Abstract (English) 

Nowadays, speaking several languages is an added value for people either to travel or 

find a job. This project presents a platform where users can find a language partner to 

practice languages, and also promotes cultural exchanges and allows talking to 

newcomers knowing the reality of other people and nations.  
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1. INTRODUCCIÓ	  

1.1. Formulació	  del	  problema	  

No és res nou parlar de la importància de conèixer idiomes en aquesta societat. No 

solament són imprescindibles per trobar feina, sinó també per poder viatjar amb més 

facilitats, i fins i tot ens serveixen per poder llegir llibres sense haver estat traduïts i 

veure pel·lícules en versió original. Però com aconseguim aprendre aquests idiomes? 

Ja fa temps que un dels consells que se’ns donen per aprendre nous idiomes són escoltar 

música o la ràdio, mirar pel·lícules, llegir llibres, jugar a jocs... això sí, en l’idioma que 

volem aprendre o millorar. Però aquestes activitats són suficients per comunicar-nos 

amb altres idiomes sense vergonya ni por a equivocar-nos? 

La resposta és no; sabem que no és fàcil parlar un idioma estranger sense practicar-lo, 

per tant, l’objectiu principal d’aquest projecte aborda la creació d’una plataforma web 

per trobar una parella lingüística que ens permeti posar en pràctica els coneixements 

adquirits en l’aprenentatge dels idiomes. Ens facilitarà buscar aquella persona amb la 

qual podrem perdre la vergonya, parlant i escoltant, obrint-nos així un món de 

possibilitats i coneixements; facilitant-nos també l’oportunitat d’establir amistats amb 

persones d’altres indrets del món. Per tant, aquesta plataforma serà una bona eina que 

ens oferirà una oportunitat real de practicar allò que sabem i millorar la comunicació en 

aquests idiomes estrangers que tant ens costen.  
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1.2. Context	  

El context en el qual s’emmarca aquest projecte és un Treball de Fi de Grau (TFG) de la 

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) comptabilitzat com 18 crèdits ECTS, o sigui, 

un total d’entre 450 i 500 hores de treball.  

 

Aquest projecte va dirigit a totes aquelles persones interessades en practicar els 

idiomes que saben i que, per vergonya, no s’atreveixen a parlar donat que no és la seva 

llengua materna, persones que es senten incomodes i que volen lluitar contra la por a 

equivocar-se. Per tant, totes aquestes persones seran les que utilitzaran i es beneficiaran 

d’aquesta eina, encarregada de la formació d’aquestes parelles lingüístiques, on cada 

parella serà responsable de marcar les seves pròpies normes, i ambdues persones 

realitzaran els rols de professor i aprenent de dues llengües diferents.  A més a més, de 

les persones que usaran l’eina també és important destacar com actors implicats la 

desenvolupadora i el director d’aquest projecte que vetllaran per obtenir un bon 

resultat final. Finalment, partint que aquesta és una plataforma sense ànim de lucre, de 

moment, ningú es beneficiarà econòmicament del resultat d’aquest treball.  

 

1.3. Estat	  de	  l’art	  

Actualment, hi ha diverses eines que permeten l’intercanvi de serveis. Aquest projecte 

pretén aconseguir crear intercanvis lingüístics entre dues persones per millorar el 

coneixement de llengües estrangeres aportant valor a les persones.  

Per crear aquesta plataforma primer de tot s’ha considerat estudiar la competència 

actual o les diverses eines d’intercanvi de serveis que existeixen tot analitzant diversos 

casos d’èxit.  
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1.3.1. Plataformes	  web	  d’intercanvis	  lingüístics	  

Començarem estudiant les pàgines web actuals que permeten la realització de parelles 

per dur a terme intercanvis lingüístics. 

1.3.1.1. Voluntariat	  per	  la	  llengua	  

	  

	  

Figura 1: Imatge capturada de voluntariat per la llengua 

 

Voluntariat per la llengua és una plataforma que ofereix la Generalitat de Catalunya. El 

programa consta de voluntaris que ofereixen la seva ajuda a persones amb un mínim de 

coneixements de la llengua catalana per a que puguin parlar-lo amb més fluïdesa. El 

compromís necessari per les persones que s’inscriuen, independentment de si són 

voluntaris o aprenents, és de 10 hores repartides en 1 hora a la setmana durant 10 

setmanes. Aquest programa, un cop realitzades les inscripcions dels voluntaris, 

s’encarrega de formar parelles lingüístiques segons els horaris disponibles i les afinitats.  

1.3.1.2. InterCat	  

	  

Figura	  2:	  Imatge	  capturada	  d’InterCat	  

	  

Intercat	   és	   aquella	   pàgina	   que	   permet	   connectar	   estudiants	   de	   les	   universitats	  

catalanes	  amb	  altres	  estudiants	  de	  mobilitat	  que	  estan	  vivint	   temporalment	  a	   les	  

ciutats	  de	  Catalunya	  i	  que	  volen	  practicar	   la	  nostra	   llengua	  amb	  altres	  estudiants	  

de	  la	  universitat.	  
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Aquesta	   plataforma,	   a	   més	   a	   més	   d’enllaçar-‐nos	   a	   plataformes	   que	   permeten	   la	  

creació	  de	  parelles	   lingüístiques,	   també	  posa	   fàcil	   aprendre	  català	  proporcionant	  

diversos	   recursos	   i/o	  material,	   i	   també	  ofereix	   informació	  per	   tenir	  una	  visió	  de	  

que	   és	   Catalunya	   per	   a	   que	   les	   persones	   residents	   durant	   una	   temporada	   no	   es	  

perdin	  res	  de	  les	  activitats	  socioculturals	  d’aquesta	  terra.	  

	  

Comentar	   finalment,	   que	   les	   universitats	   que	   disposen	   d’un	   programa	  

d’intercanvis	   lingüístics	   són	   la	   Universitat	   de	   Barcelona	   (UB),	   	   la	   Universitat	  

Autònoma	  de	  Barcelona	  (UAB),	  la	  Universitat	  Pompeu	  Fabra	  (UPF),	  la	  Universitat	  

de	   Girona	   (UdG),	   la	   Universitat	   de	   Lleida	   (UdL),	   la	   Universitat	   Rovira	   i	   Virgili	  

(URV),	   la	  Universitat	  Internacional	  de	  Catalunya	  (UIC)	  i	  per	  acabar,	   la	  Universitat	  

Politècnica	  de	  Catalunya	  (UPC).	  

	  

1.3.1.3. Talk10	  

	  

 

 
Figura 3: Imatge capturada de Talk10 

 

Talk10 és un peculiar servei que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

d’intercanvi lingüístic on dues persones que parlen idiomes diferents queden per parlar i 

practicar l’una la llengua de l’altra. El programa t’assigna una persona amb la que hi 

hauràs de quedar 10 vegades, i cada trobada serà un viatge simulant la famosa targeta 

T10 del transport metropolità de Barcelona. El funcionament d’aquest programa és 

simple, només s’ha d’emplenar un formulari i acceptar el correu electrònic per 
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confirmar la sol·licitud. Llavors, un cop has confirmat aquest missatge passes a formar 

part de la borsa de persones que volen trobar i tenir una parella lingüística. Un cop el 

sistema troba una persona disponible segons els teus interessos s’encarrega de 

proporcionar-te la informació de contacte i tu només has de validar aquesta relació i 

posar-te en contacte per decidir quan comenceu junts aquest viatge lingüístic. 

 

1.3.2. Plataformes	  web	  d’intercanvis	  lingüístics	  

També, podem trobar aplicacions per a mòbils que ens permeten buscar parelles 

d’intercanvi.  

 

1.3.2.1. SpeakIn	  

SpeakIn és una aplicació mòbil que ens permet trobar a gent interessada en practicar 

diversos idiomes. Destaca per la possibilitat de crear 

trobades amb persones del mateix nivell que es troben 

a la mateixa ciutat. A més, també disposa d’un xat per 

parlar amb qualsevol usuari del món de forma 

totalment gratuïta un cop la persona s’ha enregistrat. 

Figura 4: Imatge capturada de la icona de l’aplicació SpeakIn. 

 

1.3.3. Altres	  plataformes	  web	  d’intercanvis	  de	  serveis	  

Evidentment, no totes les eines d’intercanvi són d’idiomes. Existeixen algunes 

plataformes d’intercanvi de serveis diversos. 
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1.3.3.1. Bancs	  del	  Temps	  

	  

Figura 5: Imatge capturada del Banc del Temps de Gràcia 

 

Els Bancs del Temps són espais on les persones intercanvien serveis on la moneda de 

canvi no són els diners sinó que, com el seu nom indica, és el temps. La idea principal 

és confiar en altres persones per resoldre activitats quotidianes. Aquesta eina mostra les 

publicacions que han realitzat els usuaris tant a nivell de demandes o d’ofertes de 

serveis, aconseguint realitzar intercanvis. Aquests poden ser d’atenció a les persones, 

tasques domèstiques, formació, informàtica...  Però per poder formar part d’aquesta 

comunitat s’ha d’omplir una butlleta d’adhesió o trucant a un número de telèfon de 

l’oficina física; aquesta oficina s’encarrega també de realitzar reunions i activitats 

diverses. 

També existeixen Bancs del Temps Escolars, la idea és la mateixa però l’intercanvi és 

suport en assignatures entre els estudiants.  

 

1.3.3.2. BlaBlaCar	  

 

Figura 6: Imatge capturada de BlaBlaCar 
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BlaBlaCar és una plataforma que permet connectar conductors amb seients buits al seu 

cotxe amb passatgers que busquen realitzar el mateix viatge. Aquesta plataforma 

existeix en 12 països diferents i la idea és trobar persones amb ganes de compartir 

vehicles i despeses. El funcionament d’aquesta eina és fàcil, s’ha de realitzar una 

inscripció de forma ràpida i gratuïta, i a partir d’aquí, ja només et cal oferir places del 

teu cotxe (si ets conductor) o bé, buscar un viatge (si ets passatger), organitzar-lo i 

viatjar. Destacar que aquesta eina permet als conductors especificar quin vehicle 

condueixen, i també es poden afegir preferències sobre si t’agraden els animals, si ets 

fumador, si t’agrada la música per aconseguir fer d’aquest viatge el més còmode 

possible. Finalment, comentar que aquesta plataforma permet mostrar els punts de 

trobada d’inici del trajecte en un mapa interactiu que facilitaran la trobada dels 

passatgers amb el conductor del vehicle. 
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2. ABAST	  DEL	  PROJECTE	  

2.1. Objectius	  

Partint de la necessitat actual de parlar diversos idiomes, l’abast d’aquest projecte és 

crear una eina web per promocionar l’aprenentatge facilitant la creació de trobades entre 

dues persones per poder realitzar intercanvis lingüístics. El desenvolupament d’aquesta 

eina es realitzarà dividit en etapes, i cadascuna d’elles estarà dividida en iteracions, com 

s’explica més endavant. Primer de tot, l'objectiu es crear un prototip funcional bàsic, per 

tal de fer-ne una validació del seu funcionament, i a continuació s’aniran ampliant les 

funcionalitats fins arribar al producte madur, complint amb totes les funcionalitats del 

sistema, garantint en tot moment les restriccions de cost i temps definides al principi 

d’aquest projecte.  

El resultat final d’aquest projecte, a més de l’aplicació web, disposarà de la realització 

d’una única memòria. Aquesta contindrà un conjunt d’artefactes formats a partir del 

model de negoci, dels requisits del projecte, de l’anàlisi i el disseny, i finalment, de les 

proves. A més a més, altres artefactes addicionals i necessaris corresponents a la gestió 

del projecte i l’entorn.  
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2.2. Competències	  acadèmiques	  

És important remarcar que hi ha diverses competències acadèmiques associades a 

aquest projecte. A continuació, es mostra un llistat d’aquestes que afavoriran el 

desenvolupament d’aquest treball, aprofitant els coneixements adquirits durant les 

diverses disciplines del Grau en Enginyeria Informàtica.  

• Donar solució a problemes d’integració en funció de les estratègies, dels 

estàndards i de les tecnologies disponibles (CES1.2) 

• Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 

software que es poguessin presentar (CES1.3) 

• Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport 

de xarxa (CES1.4) 

• Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades (CES1.5) 

• Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software (CES1.7) 

• Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software (CES1.9) 

• Definir i gestionar els requisits d’un sistema software (CES2.1) 

• Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d’aplicació, utilitzant 

mètodes d’enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i 

econòmics (CES2.2)  
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3. PLANIFICACIÓ	  TEMPORAL	  

La planificació s’emmarca en el desenvolupament d’un projecte en el marc de Treball 

de Fi de Grau (TFG) de 18 crèdits ECTS, per tant, amb una dedicació aproximada 

d’entre 450 i 500 hores de treball.  

3.1. Metodologia	  i	  rigor	  

La metodologia de treball d’aquest projecte és una adaptació de Rational Unified 

Process (RUP) que segueix un model d’etapes dividit en iteracions, això permet generar 

un projecte de manera iterativa i incremental.  

Aquesta metodologia està definida en quatre etapes, la primera és la fase Inception que 

consisteix en entendre el problema, la segona és Elaboration que busca entendre la 

solució, la següent etapa Construction genera la solució final, i finalment, en 

Transaction, en la qual es lliura el resultat amb totes les funcionalitats implementades.   

 

Figura 7: Cicle de vida de RUP 
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Cada etapa d’aquesta metodologia disposa d’iteracions, i en les iteracions de les etapes 

d’elaboració i de construcció es seguirà una aproximació a la metodologia en cascada, o 

sigui, es realitzarà l’anàlisi, el disseny, la implementació i les proves corresponents en 

funció dels paquets de treball de cada una de les iteracions. 

 

3.2. Definició	  de	  tasques	  

3.2.1. Diagrama	  de	  Gantt	  

Acabem de veure que aquest projecte segueix una planificació definida segons la 

metodologia de treball RUP. Per tant, podem veure’n la planificació inicial en funció de 

les quatre etapes definides en aquesta metodologia.  

Podem observar en la següent imatge, que el temps total de desenvolupament d’aquest 

projecte són 114 dies, que realitzant el càlcul d’hores surt a 908h.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 8: Planificació inicial de les etapes del projecte complet 
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Aquesta planificació inicial s’ha vist modificada en la durada de les iteracions de les 

diferents etapes, per que durant el transcurs del projecte s’ha considerat que era millor 

per poder obtenir el resultat final esperat i els canvis realitzats en la planificació no 

afectaran als objectius de desenvolupament del projecte.  

Per tal de veure els canvis realitzats, a continuació veiem el diagrama de Gantt general 

actual.  

 

 

 

 

 

 

 

	   

Figura 9: Planificació final de les etapes del projecte complet 

	  
 

He considerat oportú, allargar la quarta iteració de l’etapa de Construcció, donat que el 

desenvolupament de la qual s’anirà realitzant durant el desenvolupament total del 

projecte, d’aquesta manera, un cop realitzades cada una de les iteracions s’anirà 

redactant la memòria per tal que les explicacions siguin més concretes i detallades.  
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3.2.2. Inici	  

L’objectiu principal de la primera etapa és entendre el problema, per això, es 

desenvoluparan un conjunt d’artefactes que facilitin la comprensió d’aquest, generant 

tota la informació necessària per entendre el sistema que es vol construir.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Planificació etapa inici 	  

3.2.3. Elaboració	  

Un cop aprovats els recursos proposats en l’etapa d’inici del projecte, en aquest etapa 

l’objectiu principal és entendre la solució, per tant, es buscarà obtenir un prototipus 

funcional amb les característiques bàsiques. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 11: Planificació etapa elaboració	  
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3.2.4. Construcció	  

Després de lliurar el prototipus executable bàsic, l’objectiu principal d’aquesta fase és 

obtenir la solució, o sigui, volem un producte madur per satisfer a l’usuari final. Per 

tant, aquesta fase es on es realitzarà la implementació del projecte per construir-ne el 

resultat final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Planificació iteracions 1 i 2 de l’etapa construcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Planificació iteracions 3, 4 i 5 de l’etapa construcció 	  
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3.2.5. Transició	  

L’objectiu d’aquesta última etapa és lliurar la solució i aconseguir que el client i/o 

usuari final l’accepti sense la necessitat d’haver de realitzar canvis ni haver d’invertir 

més recursos.  

 

Cal recordar que el projecte requereix de 908 hores i la dedicació associada a un TFG 

ha de ser aproximadament entre 450 i 500 hores de treball, per tant, no s’implementaran 

totes les funcionalitats sinó que només es realitzarà un subconjunt d’aquest projecte. 

Per tant, la imatge que es veu a continuació ens dóna una clara idea sobre a quin punt 

ens trobem actualment en el desenvolupament d’aquest treball.  

 

 

 

Figura 14: Situació actual del projecte 	  
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3.3. Valoració	  d’alternatives	  i	  pla	  d’acció	  

Evidentment, s’ha de tenir un control exhaustiu per tal de reduir qualsevol risc que 

pugui aparèixer durant el desenvolupament d’aquest projecte. Per tant, s’han identificat, 

avaluat i creat plans de contingència per a cada un dels possibles riscs.  

	  

Taula	  1:	  Llistat	  de	  riscs	  i	  pla	  de	  contingència	  

	  

Risc tècnic Gravetat  Pla de contingència  

Mala estimació Mitja 

Treballant sobre una metodologia iterativa i 

incremental permetrà realitzar un control 

setmanal per assegurar el pla de gestió del 

projecte 

Escassa experiència en les 

eines 
Baixa 

Temps d’aprenentatge més elevat de l’esperat, 

és pot corregir fàcilment en la planificació de les 

següents iteracions 

Baixa acceptació de l’usuari 

final del producte 
Alta 

Per minimitzar aquest risc, es tindran en compte 

les preferències i opinions de l’usuari final per 

tal de validar-ne amb suficient anterioritat el 

prototip final 
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4. PRESSUPOST	  I	  IMPACTE	  SOCIAL	  

4.1. Identificació	  de	  les	  despeses	  

Les despeses resultants del desenvolupament d’aquest projecte són principalment, les 

despeses lligades a les hores invertides en el seu desenvolupament. No obstant, el valor 

real del projecte no depèn únicament de les hores de treball realitzades sinó que hi ha 

altres elements afegits que n’incrementen el seu pressupost.  

El material de desenvolupar el projecte és un ordinador personal d’antiguitat d’un any, 

per tant, no considerarem la seva compra com una despesa del projecte, el que si que 

pot considerar-se una despesa és el cost d’amortització d’aquest portàtil. 

Cal considerar també el consum energètic durant les hores de realització d’aquest 

projecte, ara bé, no s’han de tenir en compte llicències de desenvolupadors ja que es 

treballa amb programari lliure. Evidentment, no es tenen en compte les despeses de cap 

tipus de local ja que es treballa des de casa, altrament, sí que s’hauria de tenir en compte 

el consum de l’aigua, però gairebé és negligible. 

 

4.2. Estimació	  de	  les	  despeses	  

Després de realitzar la planificació del projecte, i haver obtingut un resultat de 114 dies 

necessitem tractar-ho per hores, de manera que, la realització d’aquest treball és de 908 

hores. Donat que el sou per hora definit és de 20€/h independentment del rol dut a 

terme; els diners invertits de manera real al projecte són 908h * 20€/h = 18160€ totals 

com a cost real del projecte, partint que la mateixa persona desenvolupa totes les etapes.  
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Com ja s’ha explicat abans, el cost de la compra del portàtil per realitzar aquest projecte 

és independent a aquest, per tant, no és un valor que s’hagi de computar; altrament, si 

que hem de tenir en compte l’amortització del material durant el període assenyalat de 

908 hores. O sigui, l’esperança de vida pel desenvolupament és de tres anys, realitzant 

els càlculs obtenim el resultat de 5.760 hores totals. Donat que el cost del portàtil de 

treball és de 2.000€, utilitzar-lo 908 hores respecte les 5.760 hores totals implica un cost 

d’amortització de 315,28€. 

El resultat del treball són 908 hores d’energia gastada amb un consum de 85W/h pel 

MacBook Pro fan un total de 77180W. El preu per Watt domèstic és de 

0,124107€/kWh, per tant, si el total de watts consumits és de 77180W el preu total en 

euros és de 9,58€. 

	  

En	  aquesta	  taula	  veiem	  el	  càlcul	  del	  pressupost	  més	  simplificat.	  	  

Despesa Càlcul Cost estimat 

Recurs humà 908 hores – 20€/h 18.160€ 

Amortització 908 hores 315,28€ 

Consum energètic 77.180 W – 0,1241€/kWh 9,58€ 

TOTAL  19.484,86€ 

TOTAL + IVA 21% 22.366,68€ 

Taula 2: Pressupost estimat del projecte	  

	  

Per tant, el pressupost de realització d’aquest projecte afegint-li el valor de l’IVA serà 

de 22.366,68€. 
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4.3. Impacte	  social	  i	  ambiental	  

En termes de viabilitat, aquest projecte està construït sense ànim de lucre ja que té com 

a objectiu ser un Treball de Fi de Grau, per tant, la seva realització és viable sempre i 

quan es realitzi dins del període establert i sense consumir més pressupost de l’assignat; 

en cas d’allargar-se el temps de realització d’aquest producte es consideraria afegir 

baners publicitaris al portal web per compensar les despeses extra. 

 

La sostenibilitat del projecte es garanteix ja que el seu cost energètic és realment baix, a 

més a més, aquest projecte ha de ser capaç de mantenir-se estable amb el temps de 

manera que continuï considerant-se un projecte funcional.  

 

En termes d’impacte ambiental, el projecte no presenta cap tipus de consum 

independent i addicional més que el material amb el qual es realitza aquest projecte. 

 

Finalment, des del punt de vista social, i a més a més de permetre la millora del 

coneixement lingüístic, aquest projecte fomenta de manera indirecta l’intercanvi de 

cultures, facilitant la integració social de nouvinguts. Un dels temes importants que es 

poden dur a terme en un conversa lingüística és tractar la realitat social dels pobles i les 

seves llengües.  
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4.4. Lleis	  i	  regulacions	  

Tenint en compte que el projecte emmagatzema informació personal dels usuaris, com 

per exemple, el correu electrònic, cal tenir en compte la “Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal” (LOPD), que té com a 

objectiu garantir i protegir les dades personals, llibertats públiques i drets de les 

persones físiques, especialment el seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar.  

 

El sistema informarà a l’usuari de quin tipus de dades són les que s’estan recollint, com 

s’utilitzaran per tal d’obtenir el seu consentiment.  

 

A més a més, aquest sistema es compromet que garantirà l’accessibilitat a la seva web 

recollint totes les recomanacions donades pel World Wide Web Consortium1 (W3C) i 

altres organitzacions internacionals.  

	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.w3.org 
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5. ESPECIFICACIÓ	  

5.1. Anàlisi	  de	  requisits	  

L’anàlisi de requisits es separa en dues fases, la primera en els requisits funcionals, els 

quals mostren les característiques que tindrà l’aplicació, és a dir, el conjunt de les seves 

funcionalitats. La següent mostra els requisits no funcionals, els quals són condicions 

que ha de tenir el software per tal d’avaluar-ne la qualitat.  

5.1.1. Requisits	  funcionals	  

#01 – Enregistrar-se al sistema 

Language Exchange ha de permetre el registre de nous usuaris. Aquest procés es durà a 

terme mitjançant un formulari de registre.  

#02 – Iniciar sessió al sistema 

Els usuaris han de poder tenir accés a Language Exchange mitjançant el seu 

identificador d’usuari i una contrasenya. 

#03 – Sol·licitar parella lingüística 

Els usuaris han de poder sol·licitar una publicació creada per un altre usuari per dur a 

terme un intercanvi lingüístic.  

#04 – Gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

Els usuaris han de poder acceptar o rebutjar les sol·licituds d’altres usuaris a les 

publicacions que han realitzat per confirmar els intercanvis.  

#05 – Modificar compte d’usuari 

Els usuaris que vulguin modificar les seves dades personals han de tenir l’opció a fer-

ho, tot i que no podran modificar-les totes.  
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#06 – Donar-se de baixa del sistema 

Els usuaris que considerin que aquest sistema no s’adapta a les seves necessitats podran 

donar-se de baixa del sistema, eliminant tant la informació personal, com les 

publicacions i valoracions que hagi realitzat.  

#07 – Crear publicació 

Els usuaris hauran de crear publicacions d’intercanvis, mitjançant un formulari,  per a 

que altres usuaris puguin sol·licitar-les.  

#08 – Modificar publicació 

S’ofereix la possibilitat de realitzar modificacions a les dades de les publicacions que 

hagin creat els usuaris. 

#09 – Eliminar publicació 

Els usuaris podran eliminar publicacions que hagin creat quan considerin que no 

s’adapten a les seves necessitats actuals.  

#10 – Consultar dades públiques d’un altre usuari 

Un usuari sempre podrà accedir a les dades públiques d’altres usuaris fent clic als 

enllaços amb els noms d’usuaris.  

#11 – Valorar parella lingüística 

Un cop realitzat un intercanvi per dos usuaris, aquests poden donar la seva opinió de la 

seva parella lingüística. 

 

5.1.2. Requisits	  no	  funcionals	  

Requisits de Percepció 

- El disseny és atractiu i convida a l’usuari a participar. 

- El disseny del sistema transmet confiança a l’usuari. 

- El disseny del sistema és simple.  
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Requisits d’Usabilitat i Humanitat 

- El funcionament del sistema ha de ser fàcil d’entendre per l’usuari. 

- El sistema s’oferirà en diversos idiomes.  

- En el sistema hi haurà diagrames, mapes conceptuals i dibuixos per entendre la 

idea de l’intercanvi lingüístic d’un sol cop de vista. 

- El sistema utilitzarà un llenguatge estàndard comprensible per qualsevol usuari. 

Requisits de Rendiment 

- El sistema mostrarà les publicacions creades al moment (en menys de 4 segons) 

al taulell d’aquestes.  

- El sistema estarà disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. 

- El sistema ha de poder donar resposta a 2000 usuaris connectats simultàniament.  

Requisits de Funcionament i Ambientals 

- El sistema ha d’estar disponible en una versió per a mòbil amb les funcionalitats 

principals.  

- Estadístiques sobre quantes publicacions s’han realitzat, i quantes d’aquestes 

s’han dut a terme com a intercanvis lingüístics.  

- Quan es faci una actualització, tots els usuaris l’obtindran al moment.  

Requisits de Manteniment i Suport 

- El sistema disposa d’una guia d’ús senzilla. 

- El sistema disposa d’una secció de F.A.Q’s. 

- El sistema s’haurà de poder utilitzar de forma correcta en un 99% dels casos en 

les últimes versions dels navegadors web més utilitzats: Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Safari.  
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Requisits de Seguretat 

- El sistema només mostrarà les dades considerades com a públiques a altres 

usuaris.  

- El sistema ha de realitzar còpies de seguretat setmanalment sobre les dades que 

manté persistents. A més, es mantindrà un dietari sobre els canvis que s’han 

efectuat sobre aquestes dades des de l’última còpia de seguretat realitzada.  

- El sistema ha de definir restriccions que impedeixin trencar amb la integritat 

lògica de les dades. 

- Cada cop que s’hagin d’introduir dades al sistema (ja sigui per introduir noves 

dades com modificar-ne d’existents) el sistema informarà sobre la política de 

privacitat de l’empresa. A més, en cas que aquesta política canviï, el sistema ho 

comunicarà a tots els usuaris.  

- El sistema estarà protegit envers els atacs informàtics més habituals, els virus, el 

codi maliciós i els Spyware. 

Requisits Culturals i Polítics 

- La franja horària (GMT) emprada pel sistema serà la que tingui l’àmbit 

d’actuació de la pàgina d’intercanvis lingüístics.  

Requisits Legals 

- El tractament de la informació de caràcter personal dels usuaris ha de complir la 

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i la Directiva de Protecció de 

Dades 95/46 de la Unió Europea.  

- El sistema ha de complir amb els estàndards W3C de pàgines web.  
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5.2. Model	  conceptual	  

	  
Esquema del model conceptual realitzat a durant l’especificació.  

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 15: Esquema model conceptual	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 class Domain Objects

Keys

User (username)
Publication (idP)
Request (idR)
Exchange (idR)
Valoration (idV)
Date (year, month, day, hour, minute, second)

User

- username  :String
- first_name  :String
- last_name  :String
- birthday  :Date
- gender  :String
- nationality  :String
- country  :String
- city  :String
- email  :String
- password  :String
- mobile  :String
- native_language  :Set(String)
- practice_language  :Set(String)
- time_preference  :Set(String)
- description  :String
- image  :String
- confirmed_email  :Boolean

Publication

- idP  :Integer
- title  :String
- publication_date  :Date
- your_language  :String
- practice_language  :String
- city  :String
- country  :String
- description  :String

Date

- year  :Integer
- month  :Integer
- day  :Integer
- hour  :Integer
- minute  :Integer
- second  :Integer

Exchange

- idR  :Integer
- exchange_date  :Date

Request

- idR  :Integer
- request_date  :Date
- is_exchange  :Boolean

Valoration

- idV  :Integer
- mark  :Integer
- comment  :String

*

1

0..2 1

* *

1 *
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User 

! Descripció 

Representa una persona que utilitza el sistema. 

! Atributs 

  Atribut Descripció 

username El nom d’usuari que identificarà la persona 

first_name El nom de l’usuari 

last_name El primer cognom i/o segon cognom de l’usuari 

birthday La data de naixement de l’usuari 

gender El sexe de l’usuari 

nationality La nacionalitat de l’usuari 

country El país on viu l’usuari actualment 

city La ciutat on viu la persona actualment 

email L’email de l’usuari amb el qual podrà accedir al sistema 

password La contrasenya que li permetrà accedir al sistema 

mobile El número de telèfon mòbil de l’usuari  

native_language La llengua materna de l’usuari 

practice_language La llengua que vol practicar l’usuari 

time_preference La preferència horària de l’usuari 

description La descripció de com és l’usuari 

image Ruta en la qual s’emmagatzema la foto de perfil de l’usuari 

confirmed_email Valor que indica si l’usuari s’ha verificat després del registre 

Taula 3: Llistat atributs User 

	  

! Restriccions 

- Els usuaris s’identifiquen pel nom d’usuari. 

- El correu electrònic d’un usuari és únic. 

- El número de telèfon mòbil d’un usuari és únic. 
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Publication 

! Descripció 

Representa una publicació d’un usuari per a que pugui donar-se a terme un intercanvi 

posteriorment. 

! Atributs 

  Atribut Descripció 

idP L’identificador de la publicació 

title El títol de la publicació 

publication_date La data en que s’ha realitzat la publicació 

your_language L’idioma de l’usuari que ha realitzat la publicació 

practice_language L’idioma que vol practicar l’usuari que ha realitzat la publicació 

city La ciutat en la qual es vol realitzar l’intercanvi 

country El país en el qual es vol realitzar l’intercanvi 

description La descripció dels interessos de l’usuari per a realitzar l’intercanvi 

Taula 4: Llistat atributs Publication 

! Restriccions 

- Les publicacions s’identifiquen per l’identificador de publicació.  

 

Request 

! Descripció 

Representa una sol·licitud realitzada per un usuari a la publicació realitzada per un altre.  

! Atributs 

  Atribut Descripció 

idR L’identificador de la sol·licitud 

request_date La data en que s’ha realitzat la sol·licitud 

is_exchange Indica si la sol·licitud és intercanvi o no 

Taula 5: Llistat atributs Request 
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! Restriccions 

- Les sol·licituds s’identifiquen per l’identificador de sol·licitud. 

 

Exchange 

! Descripció 

Representa una sol·licitud acceptada per l’usuari publicador de l’anunci.  

! Atributs 

És una herència de la classe Request, per tant, hereta els seus atributs. 

  Atribut Descripció 

idR L’identificador de l’intercanvi 

exchange_date La data en que s’ha realitzat l’intercanvi 

Taula 6: Llistat atributs Exchange 

! Restriccions 

- Els intercanvis s’identifiquen per l’identificador de sol·licitud. 

 

Valoration 

! Descripció 

Representa les valoracions realitzades pels usuaris que han realitzat intercanvis 

! Atributs 

  Atribut Descripció 

idV L’identificador de la valoració 

mark Nota amb la qual es valora un intercanvi 

comment Comentari relacionat a un intercanvi 

Taula 7: Llistat atributs Valoration 

! Restriccions 

- Les valoracions s’identifiquen per un identificador de valoració. 
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Date 

! Descripció 

Representa un dia concret del sistema, i també, dates de naixement. 

! Atributs 

  Atribut Descripció 

year L’any de la data, més gran que 1900 

month El mes de la data, entre 1 i 12 

day El dia de la data, entre 1 i 31 

hour L’hora de la data, entre 1 i 24 

minute El minut de la data, entre 1 i 60 

second El segon de la data, entre 1 i 60 

Taula 8: Llistat atributs Date 

! Restriccions 

- Les instàncies de temps són úniques en totes les seves unitats. 
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5.3. Model	  de	  casos	  d’ús	  

#01 – Enregistrar-se al sistema 

! Descripció textual 

Actor primari: Usuari 

Precondició:  - 

Disparador:  Un usuari vol enregistrar-se al sistema 

Escenari principal: 

1.        L’usuari indica al sistema que vol enregistrar-se a la pàgina web. 

2.       El sistema li mostra a l’usuari una pàgina on ha d’introduir les seves 

dades personals. S’indiquen els camps obligatoris. 

3.        L’usuari emplena les dades i ho comunica al sistema. 

4.       El sistema valida les dades introduïdes i guarda l’usuari com a pendent 

d’activació. 

5.  El sistema envia a l’usuari un correu d’activació per completar el seu 

registre i li comunica l’enviament. 

6. L’usuari rep el correu i accedeix a l’enllaç d’activació. 

7. El sistema completa el registre de l’usuari i li mostra la pàgina inicial.  

Extensions: 

          4.a.     L’usuari no emplena totes les dades obligatòries. 

4.a.1.  El sistema informa a l’usuari que s’han d’emplenar les dades 

obligatòries. 

4.a.2. Es torna al pas 3. 

 4.b. El correu introduït ja correspon a un usuari. 

4.b.1. El sistema informa a l’usuari que el correu introduït ja correspon 

a un usuari. 

4.b.2. Es torna al pas 3. 

 4.c. L’usuari introduït ja correspon a un usuari. 

4.c.1. El sistema informa a l’usuari que l’usuari introduït ja correspon a 

un usuari. 

4.c.2. Es torna al pas 3. 
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 6.a.     L’usuari no vol completar el seu registre. 

6.a.1.   S’acaba el cas d’ús. 

 

 

! Descripció gràfica 

 

Figura 16: Descripció gràfica d’enregistrar-se al sistema	  
 

 

 

 

 

 

 

 sd Basic_Path

:Usuari

:Sistema

enregistrar-se()

mostrar_formulari_registre()

emplenar_formulari_registre()

validar_dades_registre()

enviar_correu_activacio()

activar_correu_activacio()

activar_usuari()

mostrar_pagina_principal()
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#02 – Iniciar sessió al sistema 

! Descripció textual 

Actor primari:  Usuari 

Precondició:   - 

Disparador:   L’usuari vol iniciar sessió al sistema 

Escenari principal: 

1.  L’usuari introdueix les seves dades d’identificació i li comunica al 

sistema. 

2.  El sistema valida les dades d’identificació de l’usuari. 

3. El sistema mostra la pàgina principal a l’usuari amb les funcionalitats a 

les quals pot accedir. 

Extensions: 

2.a.  Les dades no emplena totes les dades obligatòries. 

2.a.1.  El sistema informa a l’usuari que s’han d’emplenar les dades 

obligatòries. 

2.a.2.  Es torna al pas 1. 

2.b.  Les dades d’identificació són incorrectes. 

2.b.1.  El sistema comunica a l’usuari que les dades són incorrectes. 

2.b.2.  Es torna al pas 1. 

 

! Descripció gràfica 

 

Figura 17: Descripció gràfica d’iniciar sessió al sistema	  
 

 sd Basic_Path

:Usuari

(from Actors)

:Sistema

introduir_dades_identificacio()

validar_dades_identificacio()

mostrar_pagina_principal()
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#03 – Sol·licitar parella lingüística 

! Descripció textual 

Actor primari:      Usuari 

Precondició:          L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:            L’usuari vol sol·licitar una publicació d’un usuari 

Escenari principal:   

1.        El sistema mostra un llistat amb la informació de les publicacions més 

recents, i a cada una d’aquestes hi ha l’opció d’accedir al perfil del seu 

usuari publicador.  

2.       L’usuari sol·licita una de les publicacions del llistat. 

3. El sistema mostra un missatge de confirmació de la sol·licitud a l’usuari. 

4.  L’usuari confirma la sol·licitud.  

5.       El sistema guarda la sol·licitud com a pendent d’acceptació per l’usuari 

que l’ha publicat. 

6. El sistema mostra un avís de sol·licitud enviada correctament a l'usuari 

sol·licitant. 

Extensions: 

1.a.     L’usuari escull els criteris de cerca que s’ajusten a les seves preferències 

i comunica al sistema que vol iniciar la cerca. 

1.a.1.  El sistema mostra un llistat amb la informació de les publicacions 

trobades, i a cada una d’aquestes hi ha l’opció d’accedir al perfil 

del seu usuari publicador. 

1.a.2. Es continua al pas 2. 

 2.a., 4.a. L’usuari no vol sol·licitar cap de les publicacions del llistat. 

  2.a.1., 4.a.1.  S’acaba el cas d’ús. 

2.b. L’usuari sol·licitant vol veure el perfil de l’usuari publicador.  

  2.b.1.  El sistema mostra les dades disponibles de l’usuari seleccionat. 

  2.b.2.  Es torna al pas 2. 
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! Descripció gràfica 

 

Figura 18: Descripció gràfica de sol·licitar parella lingüística 

	  
#04 – Gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

! Descripció textual 

Actor primari:      Usuari  

Precondició:          L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:            L’usuari vol gestionar les sol·licituds d’intercanvis pendents 

d’acceptació realitzades per altres usuaris. 

Escenari principal: 

1.        L’usuari indica al sistema que vol gestionar les seves sol·licituds 

pendents d’acceptació. 

2.        El sistema li mostra a l’usuari un llistat amb totes les sol·licituds 

d’intercanvi pendents d’acceptació. 

3. L’usuari accepta una de les sol·licituds i li comunica al sistema. 

4. El sistema informa a l’usuari que ha acceptat correctament la sol·licitud 

de l’intercanvi i l’enregistra. 

5. El sistema envia una notificació a l’usuari que ha sol·licitat l’intercanvi. 

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

opt 

[L'usuari vol accedir al perfi l de l 'usuari publicador]

mostrar_ll istat_publicacions()

consultar_perfi l_usuari()

mostrar_perfi l_usuari()

sol·l icitar_publicacio()

mostrar_missatge_confirmacio()

comfirmar_sol·l icitud()

guardar_sol·l icitud()

mostrar_avis()
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Extensions: 

2.a. L’usuari no té cap sol·licitud d’intercanvi pendent d’acceptació. 

2.a.1. Finalitza el cas d’us.  

3.a.   L’usuari rebutja una sol·licitud. 

3.a.1.   El sistema envia una notificació a  l’usuari sol·licitant informant 

de que no s’ha acceptat la seva sol·licitud, elimina la sol·licitud de 

l’intercanvi pendent d’acceptació de l’usuari i mostra un avís a l’usuari. 

3.b. L’usuari vol veure la informació pública de l’usuari sol·licitant. 

  3.b.1.  El sistema mostra les dades disponibles de l’usuari seleccionat. 

  3.b.2.  Es torna al pas 2. 

 

! Descripció gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Descripció gràfica de gestionar sol·licituds pendents d’acceptació	  

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

UsuariSol·l icitant :Usuari

opt 

[L'usuari vol accedir al perfi l de l 'usuari sol·l icitant]

alt 

[Acceptar sol·l icitud]

[Denegar sol·l icitud]

gestionar_sol·l icituds_pendents_acceptacio()

mostrar_sol·l icituds_pendents_acceptacio()

consultar_perfi l_usuari()

mostrar_perfi l_usuari()

acceptar_sol·l icitud()

guardar_intercanvi()

notificar_acceptacio_sol·l icitud()

mostrar_avis()

denegar_sol·l icitud()

notificar_denegacio_sol·l icitud()

eliminar_sol·l icitud()

mostrar_avis()
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#05 – Modificar compte d’usuari 

! Descripció textual 

 

Actor primari:      Usuari 

Precondició:          L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:            L’usuari vol modificar el seu compte 

Escenari principal: 

          1.        L’usuari indica al sistema que vol accedir al seu propi perfil. 

          2.       El sistema mostra les seves dades. 

3.  L’usuari indica al sistema que vol modificar les seves dades. 

4.  El sistema habilita el formulari de dades per a poder ser editat. 

5.  L’usuari modifica les seves dades personals. 

6. El sistema valida la informació introduïda i actualitza el perfil. 

7. El sistema informa a l’usuari que s’ha modificat correctament el seu 

perfil. 

Extensions:  

          3.a.     L’usuari no vol modificar les seves dades personals. 

3.a.1.  S’acaba el cas d’ús. 

 6.a.  L’usuari no emplena totes les dades obligatòries. 

6.a.1. El sistema informa a l’usuari que s’han d’emplenar les dades 

obligatòries. 

6.a.2.  Es torna al pas 5. 
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! Descripció gràfica 

 

Figura 20: Descripció gràfica de modificar compte d’usuari	  
 

#06 – Donar-se de baixa del sistema 

! Descripció textual 

Actor primari:  Usuari 

Precondició:   L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:   L’usuari vol donar-se de baixa al sistema 

Escenari principal: 

1.  L’usuari indica al sistema que vol donar-se de baixa. 

2.  El sistema mostra un missatge de confirmació de la baixa a l’usuari. 

3.  L’usuari confirma la sol·licitud. 

4.  El sistema elimina l’usuari i li tanca la sessió.  

 

 

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

consultar_perfi l()

mostrar_dades_perfi l()

demanar_modificar_perfi l()

mostrar_perfi l_editable()

modificar_perfi l()

validar_informacio()

actualitar_perfi l()

mostrar_avis()
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Extensions: 

 3.a.  L’usuari no confirma la sol·licitud. 

  3.a.1. S’acaba el cas d’ús. 

 

! Descripció gràfica 

 

Figura 21: Descripció gràfica de donar-se de baixa del sistema	  
 

#07 – Crear publicació 

! Descripció textual 

Actor primari:      Usuari 

Precondició:          L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:            L’usuari vol crear una publicació 

Escenari principal: 

1.        L’usuari indica al sistema que vol publicar una oferta d’intercanvi. 

2.       El sistema li mostra a l’usuari una pàgina on s’han d’introduir les dades 

necessàries de l’intercanvi. S’indiquen els camps obligatoris. 

3.        L’usuari emplena les dades de l’intercanvi i ho comunica al sistema. 

4.       El sistema guarda la publicació i li mostra a l’usuari. 

 

 

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

demanar_baixa()

mostrar_missatge_confirmacio()

confirmar_baixa()

eliminar_usuari()

tancar_sessio()
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Extensions: 

3.a.     L’usuari no emplena totes les dades obligatòries. 

3.a.1.  El sistema informa a l’usuari que s’han d’emplenar les dades 

obligatòries. 

3.a.2. Es torna al pas 2. 

 3.b.     L’usuari no vol completar la publicació. 

3.b.1.   S’acaba el cas d’ús.  

 

! Descripció gràfica 

 

Figura 22: Descripció gràfica de crear publicació	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

publicar_oferta()

mostrar_formulari_publicacio()

emplenar_formulari_publicacio()

guardar_publicacio()

mostrar_publicacio()
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#08 – Modificar publicació 

! Descripció textual 

Actor primari:      Usuari 

Precondició:          L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:            L’usuari vol modificar dades d’una publicació 

Escenari principal: 

1.        L’usuari comunica al sistema que vol consultar les seves publicacions. 

2.       El sistema li mostra a l’usuari una llista amb les publicacions que ha 

realitzat. 

3.        L’usuari selecciona una de les publicacions de la llista i li comunica al 

sistema. 

          4.       El sistema mostra a l’usuari les dades de la publicació escollida. 

5.  L’usuari comunica al sistema quina publicació vol modificar. 

6.        El sistema mostra una pàgina on l’usuari pot editar els camps de la 

publicació. 

7.       L’usuari modifica la informació que desitja de la publicació i li comunica 

al sistema. 

8.       El sistema valida la informació introduïda i actualitza la publicació amb 

les noves dades. 

9.       El sistema avisa a l’usuari que s’han guardat les noves dades 

correctament. 

Extensions: 

 2.a. L’usuari no ha creat cap publicació  

  2.a.1. Finalitza el cas d’ús. 

 3.a.     L’usuari no vol seleccionar cap publicació de la llista. 

                      3.a.1.  Finalitza el cas d’ús. 

          5.a.     L’usuari vol continuar mirant altres publicacions. 

                      5.a.1.  Es torna al pas 2. 

          8.a.     L’usuari no emplena totes les dades obligatòries. 

8.a.1. El sistema informa a l’usuari que s’han d’emplenar les dades 

obligatòries. 

8.a.2.  Es torna al pas 6. 
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! Descripció gràfica 

  
Figura 23: Descripció gràfica de modificar publicació 

	  
#09 – Eliminar publicació 

! Descripció textual 

Actor primari:  Usuari 

Precondició:   L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:   L’usuari vol eliminar una de les seves publicacions creades 

Escenari principal: 

1.        L’usuari comunica al sistema que vol consultar les seves publicacions. 

2.       El sistema li mostra a l’usuari una llista amb les publicacions que ha 

realitzat. 

3.        L’usuari selecciona una de les publicacions de la llista i li comunica al 

sistema. 

          4.       El sistema mostra a l’usuari les dades de la publicació escollida. 

5.  L’usuari comunica al sistema que vol eliminar aquesta publicació. 

6.        El sistema mostra un missatge de confirmació a l’usuari. 

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

consultar_publicacions()

mostrar_llistat_publicacions()

seleccionar_publicacio()

mostrar_dades_publicacio()

demanar_modificar_publicacio()

mostrar_publicacio_editable()

modificar_publicacio()

actualitzar_perfil()

mostrar_avis()
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7.  L’usuari confirma que vol eliminar la publicació. 

8.       El sistema elimina la publicació i informa a l’usuari que s’ha eliminat 

correctament. 

Extensions: 

2.a. L’usuari no ha creat cap publicació. 

  2.a.1. Finalitza el cas d’ús. 

 3.a.     L’usuari no vol seleccionar cap publicació de la llista. 

                      3.a.1.  Finalitza el cas d’ús. 

          4.a.     L’usuari vol continuar mirant altres publicacions. 

                      4.a.1.  Es torna al pas 2. 

 5a.,7a. L’usuari no vol eliminar cap publicació.  

  5.a.1.,7a.1. Finalitza el cas d’ús. 

 

! Descripció gràfica 

 

Figura 24: Descripció gràfica d’eliminar publicació	  

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

consultar_publicacions()

mostrar_llistat_publicacions()

seleccionar_publicacio()

mostrar_dades_publicacio()

eliminar_publicacio()

mostrar_avis_confirmacio()

confirmar_eliminacio()

eliminar_publicacio()

mostrar_avis()
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#10 – Consultar dades públiques d’un altre usuari 

! Descripció textual 

Actor primari:      Usuari 

Precondició:          L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:            L’usuari vol consultar les dades disponibles d’un altre usuari. 

Escenari principal: 

1. L’usuari selecciona el nom d’un altre usuari del sistema per veure’n les 

seves dades públiques. 

2.       El sistema mostra el perfil amb les dades disponibles de l’usuari 

seleccionat. 

 

! Descripció gràfica 

 

Figura 25: Descripció gràfica de consultar dades públiques d’un altre usuari	  
 

#11 – Valorar parella lingüística 

! Descripció textual 

Actor primari:      Usuari 

Precondició:          L’usuari ha iniciat sessió 

Disparador:            L’usuari vol valorar una parella lingüística amb la qual ha 

realitzat un intercanvi. 

 

 

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

seleccionar_usuari()

mostrar_perfil_usuari()
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Escenari principal:  

1. L’usuari indica al sistema que vol consultar els seus intercanvis. 

2. El sistema mostra un llistat amb tots els intercanvis i les parelles 

lingüístiques amb les quals ha realitzat cada un d’ells.  

3. L’usuari selecciona un intercanvi del llistat per valorar l’altre usuari. 

          4.       El sistema mostra el formulari de valoració. 

5.  L’usuari realitza la valoració d’aquest intercanvi lingüístic i li envia al 

sistema. 

6. El sistema publica el comentari al perfil de l’usuari valorat; a més a més, 

informa a l’usuari que ha realitzat la valoració correctament. 

Extensions: 

 2.a. L’usuari no ha realitzat cap intercanvi lingüístic. 

  2.a.1. S’acaba el cas d’ús.  

 5.a. L’usuari cancel·la la valoració. 

  5.a.1. S’acaba el cas d’ús. 

! Descripció gràfica 

	  

Figura 26: Descripció gràfica de valorar parella lingüística	  

 sd Basic_Path

:Sistema

:Usuari

(from Actors)

consultar_intercanvis()

mostrar_llistat_intercanvis()

seleccionar_intercanvi()

mostrar_formulari_valoracio()

emplenar_formulari_valoracio()

publicar_valoracio()

mostrar_avis()
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6. ANÀLISI	  

6.1. Entity	  –	  Control	  –	  Boundary	  

A continuació, es mostren els diagrames del model d’anàlisi.  

 
#01 – Enregistrar-se al sistema 

	  
Figura 27: Model d’anàlisi d’enregistrar-se al sistema 

	  
#02 – Iniciar sessió al sistema 

 
Figura 28: Model d’anàlisi d’iniciar sessió al sistema 

 analysis Enregistrar-se en el sistema

Usuari
Pàgina inicial

Pàgina de registre

Creació de pàgina
de registre

Avís de dades
incompletes

Validació de dades

User

Usuari

Enregistrar usuariPàgina inicial

Mostrar Guardar

Activar

Mostrar

Enviar correu d'activació

Guardar

Crear
Mostrar

Validar

Crear

Introduir
dades
personals

Demanar fer registre

 analysis Iniciar sessió al sistema

Usuari Pàgina inicial

Validació de les
dades d'identificació

Pàgina principal
amb sessió iniciada

Avís validació
incorrecta

User

Mostrar

Consultar

Mostrar

Validar
Introduir dades d'identificació
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#03 – Sol·licitar parella lingüística 

	  

Figura 29: Model d’anàlisi de sol·licitar parella lingüística	  
	  

#04 – Gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

	  

Figura 30: Model d’anàlisi de gestionar sol·licituds pendents d’acceptació	  
 

 

 

 analysis Sol.licitar parella lingüística

Usuari Pàgina principal amb
sessió iniciada

Creació de
publicacions trobades

Publications

Pàgina principal amb
publicacions trobades

Registre de sol·l icitud
pendent de
confirmació

Request

Creació d'avís de
confirmacióAvís de confirmació

Mostrar

Crear

Guardar

Guardar

Mostrar

ConsultarCrear

Sol·l icitar una
publicació

Escollir criteris de cerca

 analysis Gestionar sol·licituds pendents d'acceptació
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#05 – Modificar compte d’usuari 

	  

Figura 31: Model d’anàlisi de modificar compte d’usuari	  
	  

#06 – Donar-se de baixa del sistema 

	  

Figura 32: Model d’anàlisi de donar-se de baixa del sistema	  
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6.2. Storyboards	  

#01 – Enregistrar-se al sistema 

El sistema mostra inicialment una pàgina a partir de la qual l’usuari pot iniciar sessió si 

ja està enregistrat, o bé, començar el procés de registre.  

 

Figura 33: Disseny pantalla inicial del sistema 

	  
Si l’usuari no està enregistrat, només ha de fer clic al botó “Sign Up” i s’obrirà un 

formulari de registre, on s’indiquen els camps obligatoris. Per seguir amb el registre, 

l’usuari haurà de fer clic sobre el botó “Next” així podrà introduir altra informació 

obligatòria i una descripció sobre ell mateix opcional.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Disseny formularis de registre	  
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En cas que l’usuari no hagi introduït tots els camps obligatoris que s’indiquen, el 

sistema li mostrarà els missatges d’error informant-li que introdueixi tots els camps.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Disseny formularis de registre amb missatges d’error	  
 

El formulari de registre també disposa dels missatges d’error del contingut introduït per 

l’usuari, en cas que, l’usuari ja estigui agafat per un altre, en cas que aquest email ja 

hagi estat enregistrat, i també, si els dos camps necessaris d’introduir el email no 

coincideixen. Aquests missatges poden sortir separats, o bé, tots a la mateixa pàgina 

depèn dels errors de l’usuari.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Disseny formularis de registre amb altres missatges d’error	  
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Un cop enregistrat, el sistema informa a l’usuari que li enviarà un correu electrònic a la 

seva adreça d’email, on l’usuari haurà d’accedir a l’enllaç per formalitzar el seu registre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Disseny pantalla missatge confirmació de registre	  
 

#02 – Iniciar sessió al sistema 

El sistema, igual que per enregistrar-se, mostra la primera pantalla inicial, on l’usuari 

haurà d’introduir el correu electrònic amb el qual s’ha enregistra’t i la contrasenya per a 

poder accedir al sistema.  

 

Figura 38: Disseny pantalla inicial del sistema 
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Si l’usuari introdueix els camps però de forma incorrecta, el sistema li mostrarà el 

missatge d’error “Incorrect email or password”, altrament, si no ha completat tots els 

camps li mostrarà l’error “Please enter all fields”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Disseny pantalles iniciar sessió amb missatges d’error 

Finalment, un cop l’usuari ha iniciat sessió introduint correctament els camps se li 

mostrarà el menú principal del sistema.  

 

#03 – Sol·licitar parella lingüística 

Quan l’usuari vulgui sol·licitar una parella lingüística per poder realitzar un intercanvi 

només haurà de fer un clic sobre el botó “Request” d’una de les publicacions del menú 

principal. En cas de no estar segur sobre quina publicació vol sol·licitar, l’usuari sempre 

podrà veure el perfil públic dels usuaris que han realitzat aquestes publicacions. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Disseny pantalla principal del sistema 
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En la pàgina anterior, l’usuari haurà pogut afegir filtres per acotar la cerca segons les 

seves necessitats o interessos. En cas de no afegir cap filtre, el sistema s’encarrega de 

mostrar a l’usuari totes les publicacions ordenades segons la seva data de publicació. 

 

L’usuari pot sol·licitar qualsevol de les publicacions que li apareixen, un cop hagi fet 

clic sobre el botó “Request” el sistema li mostrarà un menú contextual per preguntar-li 

si està segur que vol sol·licitar aquesta parella. 

 

 

Figura 41: Disseny menú contextual confirmació de sol·licitud 
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Finalment, si l’usuari confirma la sol·licitud, el sistema informarà que s’ha sol·licitat 

correctament mitjançant un menú contextual. En cas negatiu, el sistema mostrarà un 

altre cop el menú principal del sistema. 

 
Figura 42: Disseny missatge d’informació sol·licitud enviada correctament 

 

#04 – Gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

L’usuari ha de gestionar les sol·licituds a les seves publicacions, per tant, per fer-ho ha 

d’anar a l’enllaç de “Management” on el sistema li mostrarà les sol·licituds d’altres 

usuaris que té pendents d’acceptació.  

El menú de la part esquerra de la secció Management permetrà a l’usuari consultar les 

seves publicacions, les seves sol·licituds, les sol·licituds d’altres usuaris i finalment, 

consultar els intercanvis que té i des d’allí podrà valorar-los.  

 
Figura 43: Disseny pantalla de gestionar sol·licituds 
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L’usuari acceptarà una de les sol·licituds fent clic sobre “Accept” i el sistema li mostrà 

a l’usuari un menú contextual per assegurar-se que vol acceptar la sol·licitud, en cas 

contrari, si vol denegar-lo i fa clic sobre “Deny” el sistema també li mostrarà un menú 

contextual per assegurar-se que vol denegar la sol·licitud. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Disseny menús contextuals de confirmació d’acceptar o denegar sol·licituds 

 

Si l’usuari fa clic sobre “Yes” el sistema eliminarà la sol·licitud pendent d’acceptació i 

aquesta passarà a ser visible a “My exchanges” en cas d’acceptar-la, i en cas de 

denegar-la, s’eliminarà la sol·licitud del sistema. Independentment de quina sol·licitud 

accepti o denegui l’usuari el sistema mostrarà els corresponents missatges de 

confirmació. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Disseny missatge de sol·licitud acceptada o denegada correctament 
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#05 – Modificar compte d’usuari 

Per poder modificar el compte d’usuari prèviament cal consultar-lo. Per poder veure’n 

el perfil només s’ha d’accedir al nom d’usuari del menú superior.  

 
Figura 46: Disseny pantalla perfil d’usuari 

 

El sistema permet a l’usuari, consultar les seves dades fent clic sobre l’enllaç “My 

profile”, també pot veure les valoracions que han fet altres usuaris respecte als seus 

intercanvis fent clic sobre “My valorations”. Finalment, pot modificar el seu compte 

d’usuari fent clic sobre “Modify account” que ens obrirà un formulari per a que l’usuari 

modifiqui algunes de les seves dades personals. 

 
Figura 47: Disseny formulari modificar perfil d’usuari 
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L’usuari un cop obert el formulari i canviades les dades, algunes d’elles obligatòries, si 

fa clic sobre el botó “Save” sense haver completat totes les dades obligatòries, el 

sistema li mostrarà el següent missatge d’error.  

 
Figura 48: Disseny formulari modificar perfil d’usuari amb missatges d’error 

 

Abans de guardar, el sistema s’assegura que l’usuari vol efectual els canvis amb el 

menú contextual.  

 

Figura 49: Disseny menú contextual de modificació de perfil 
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Si l’usuari està segur d’efectuar els canvis de les seves dades de perfil, el sistema li 

mostrarà el missatge de dades modificades correctament i després, veurà les seves dades 

de perfil modificades.  

 
Figura 50: Disseny missatge d’informació de perfil modificat correctament 

 

Altrament, si l’usuari decideix que no vol modificar les seves dades, o bé fent clic sobre 

“Cancel” o al “No” del menú contextual el sistema mostrarà la pàgina d’informació de 

perfil de l’usuari amb les dades antigues.  

 

#06 – Donar-se de baixa del sistema 

En cas que un usuari vulgui donar-se de baixa del sistema podrà accedir-hi des de la 

pestanya amb el seu nom d’usuari, des d’on prèviament pot consultar el seu perfil.  

 
Figura 51: Disseny pantalla perfil d’usuari 
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Fent clic sobre el botó “Deactivate your account” el sistema li mostrarà a l’usuari la 

pregunta de si està segur d’eliminar el seu compte permanentment. 

 

Figura 52: Disseny menú contextual de donar-se de baixa del sistema 
 

En cas de resposta afirmativa per part de l’usuari, el sistema mostrarà un missatge a 

l’usuari informant-lo que s’ha suprimit el seu compte, i a més a més, li tancarà sessió al 

sistema. Si decideix no eliminar el seu compte, el sistema li tornarà a mostra el seu 

perfil. 

 

Figura 53: Disseny pantalla d’usuari donat de baixa 
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7. DISSENY	  

7.1. Tecnologia	  

7.1.1. Frontend	  

HTML 

HTML, acrònim de HyperText Markup Language, és un llenguatge que fa referència a 

un llenguatge marcat utilitzat per definir pàgines web en les seves diferents versions; 

amb el seu conjunt d’etiquetes defineix una estructura bàsica i un codi per la definició 

del contingut de la pàgina, com per exemple text i imatges; llenguatge estàndard de 

W3C.  

 

CSS 

Cascading Style Sheets és un llenguatge de fulls d’estil utilitzat per descriure la 

semàntica de presentació (aspecte i format) d’un document escrit en un llenguatge 

marcat. CSS està dissenyat per permetre la separació del contingut del document de la 

presentació del document, incloent-hi elements com la disposició, colors i fonts.  

 

jQuery 

jQuery és una llibreria de JavaScript gratuïta, de codi obert i molt lleugera. S’encarrega 

de facilitar el desenvolupament de la interacció amb elements del document.  
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7.1.2. Backend	  

PHP 

PHP significa Hypertext Preprocessor, i és un llenguatge de programació interpretat per 

generar pàgines web dinàmiques a la banda del servidor, a més, també és un llenguatge 

orientat a objectes. És especialment adequat per desenvolupar pàgines web ja que el 

codi PHP també pot ser incrustat dins les pàgines HTML. 

 

CodeIgniter 

CodeIgniter és un framework pel desenvolupament d’aplicacions escrites en PHP que 

utilitza Model – Vista – Controlador (MVC), i permet als desenvolupadors web millorar 

la forma de treballar i també agregar major velocitat a l’hora de crear una pàgina web. 

Aquest framework es diferencia de la resta per la seva rapidesa, l’extensible que és i la 

seva facilitat en la corba d’aprenentatge. Aquest framework va ser desenvolupat per 

EllisLab.  

 

MySQL 

MySQL, el sistema de gestió de base de dades relacional de codi obert més utilitzat. És 

una base de dades de gestió multiprocés, multiusuari desenvolupat per MySQL AB 

disponible sota els termes de la Llicència Pública General de GNU. 

MySQL pot executar-se en Unix, Windows i MacOS. Per administrar MySQL s’utilitza 

phpMyAdmin, una eina gratuïta navegador web de codi obert.  
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Apache 

Apache és un servidor web HTTP open source disponible tant en Unix, Microsoft 

Windows i Macintosh. A més a més, aquest servidor inclou els mòduls necessaris de 

PHP i MySQL i és publicat sota la llicència d’Apache. 

 

7.2. Arquitectura	  

7.2.1. Aplicacions	  en	  CodeIgniter	  

Com qualsevol eina o llibreria de desenvolupament, CodeIgniter defineix una sèrie de 

pautes de treball que s’han de conèixer abans de començar a escriure codi.  

CodeIgniter disposa d’un procediment per atendre a una sol·licitud de pàgina del client. 

Aquest procés es realitza internament pel propi CodeIgniter i transparent als 

desenvolupadors. 

 

Figura 54: Funcionament de CodeIgniter 
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Per tant, per que es pugui entendre el flux de l’aplicació que s’implementa amb 

CodeIgniter segueix els següents punts: 

- Totes les sol·licituds d’una pàgina a partir de CodeIgniter comencen amb un index.php 

que hi ha a l’arrel del framework.  

- Després, es realitza un filtrar de la URL per saber quin és l’element que ha de 

processar la pàgina. 

- Si la pàgina s’havia generat abans i està a la cache de CodeIgniter, es retorna l’arxiu 

de la cache ja generada, amb el que s’estalvia processaments repetits. La cache es pot 

configurar i fins i tot, es pot desactivar. 

- Abans de continuar amb el procés es realitza un tractament de seguretat sobre 

l’entrada que tenim, tant de la informació que hi hagi a la URL com de la informació 

que hi hagi en un possible POST, si s’ha configurat així.  

- El controlador adequat realitza el processament de la sol·licitud. CodeIgniter decideix 

el controlador que ha de processar la sol·licitud en funció de la URL sol·licitada. 

- El controlador comunica amb una sèrie de mòduls, els que necessiti, per produir la 

pàgina. 

- A través e les vistes adequades, el controlador genera la pàgina, tal qual s’ha d’enviar 

al navegador.  

- Si la pàgina no estava a la cache, s’introdueix, per a que les futures sol·licituds 

d’aquesta pàgina siguin més ràpides.  
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7.2.2. Model	  –	  Vista	  –	  Controlador	  	  

Model 

El model representa les estructures de dades. Normalment les classes del model han de 

contenir funcions que ajuden a recuperar, introduir i actualitzar la informació a la base 

de dades.  

 

Vista 

La vista és la informació que es presenta a l’usuari. A la vista s’hi col·locarà el codi 

HTML, CSS, JavasScript... que s’haurà de recuperar per poder generar la pàgina que 

volem que vegi l’usuari.  

 

Controlador 

El controlador serveix d’intermediari entre la vista i el model; és l’encarregat de guardar 

la lògica de les pàgines web i realitzar totes les accions necessàries per a generar-les 

ajudat del model o la vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  
EINA	  WEB	  PER	  A	  INTERCANVIS	  LINGÜÍSTICS	  

	  
	   	  

70	  

7.3. Model	  de	  disseny	  

El següent diagrama és el model de disseny del sistema. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Figura 55: Model de disseny 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 class Domain Objects

Keys

User (username)
Publication (idP)
Request (idR)
Exchange (idR)
Valoration (idV)

User

- username  :String
- first_name  :String
- last_name  :String
- birthday  :Date
- gender  :String
- nationality  :String
- country  :String
- city  :String
- email  :String
- password  :String
- mobile  :String
- native_language  :String
- practice_language  :String
- time_preference  :String
- description  :String
- image  :String
- confirmed_email  :Boolean

Publication

- idP  :Integer
- title  :String
- publication_date  :Date
- your_language  :String
- practice_language  :String
- city  :String
- country  :String
- description  :String

Request

- idR  :Integer
- request_date  :Date
- is_exchange  :Boolean

Exchange

- idR  :Integer
- exchange_date  :Date

Valoration

- idV  :Integer
- mark  :Integer
- comment  :String

*

1

0..2 1

*1

1*1 *
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7.4. Model	  de	  dades	  

Aquest diagrama conté les taules de la base de dades amb els seus atributs 

emmagatzemats i n’indica les seves claus primàries i claus foranes. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 56: Model de dades 
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7.5. Diagrames	  de	  seqüència	  

#01 – Enregistrar-se al sistema 

Diagrames de seqüència del cas d’ús enregistrar-se al sistema. 

 

Figura 57: Començar el procés de registre 

 

 

Figura 58: Introduir dades de registre 

 

 sd #01 - start_register

:User :welcome_view :welcome :register_form_view

start_register()

signup()

load_view()

 sd #02 - register_input_data

:User :register_form_view :welcome

register_input_data()

next()
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Figura 59: Enregistrar-se al sistema (primera part) 

 

 sd #03 - next

:welcome :register_form_view:user_model:Form_Validation

u: user_model

:Session :register_form2_view

alt 

[incomplete fields]

[else]

opt 

[si b]

opt 

[si b]

alt 

[email != re_email]

[email already exists]

[username already exists]

[else]

this.username = username
this.first_name = first_name
this.last_name = last_name
this.birthday = birthday
this.gender = gender
this.nationality = nationality
this.country = country
this.city = city
this.email = email
this.password = password,
this.mobile = mobile

next()

run()

incomplete_fields

show_message("Attention! You must fi l l  in all required fields")

show_message("Check your emails")

exists_email(email)

:b

show_message("This email is already registered")

exists_username(username)

:b

show_message("This username is already taken")

(username, first_name, last_name, birthday, gender, nationality, country, city, email, password, mobile)

set_userdata(username)

load_view()
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Figura 60: Cancel·lar el registre al primer formulari 

 

 

 

Figura 61: Introduir dades de registre 

 

 

 

 

 sd #04 - cancel_form1

:User :register_form_view :welcome

cancel()

welcome_page()

 sd #05 - register_input_data2

:User :register_form2_view :welcome

register_input_data2()

finish_register()
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Aquesta funció és l’encarregada de crear l’usuari i formalitzar-ne el seu registre.  

 

Figura 62: Enregistrar-se al sistema (segona part) 

 

 sd #06 - finish_register

:welcome :register_form2_view

u: user_model

:confirm_register_view:Form_Validation :Session :user_model :Email

alt 

[incomplete fields]

[else]

this.username = result.username
this.first_name =result.first_name
this.last_name = result.last_name
this.birthday = result.birthday
this.gender = result.gender
this.nationality = result.nationality
this.country = result.country
this.city = result.city
this.email = result.email
this.password = result.password,
this.mobile = result.mobile

this.native_language = native_language
this.practice_language = practice_language
this.time_preference = time_preference
this.description = description
this.confirmed_email = 0

Consulta SQL de la funció get_dades(username):
SELECT *
FROM User_aux u
WHERE u.username = username

Operació send()
El contingut del correu es definei al controlador welcome. 
Enviarà el username, el password i la url de verificació.

finish_register()

run()

incomplete_fields

show_message("Attention! You must fi l l  all required fields and accept policy terms")

userdata('username')

username

get_dades(username)

result

(result, native_language, practice_language, time_preference, description)

send()

load_view()
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Figura 63: Cancel·lar el registre segon formulari i eliminar informació emmagatzemada 

 

 

 

Figura 64: Verificar compte d’usuari 

 sd #07 - cancel_form2

:User :register_form2_view :welcome :Session :user_model :welcome_view

Sentencia SQL de la operació delete_user(username):
DELETE FROM User_aux u
WHERE u.username = username

cancel()

cancel_register()

userdata('username')

username

delete_user(username)

load_view()

 sd #08 - v erify

:User :welcome :user_model :welcome_view

email = get_email_url()

UPDATE User u
SET u.confirmed_email = TRUE
WHERE u.email = email

verify()

verify(email)

load_view()
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#02 – Iniciar sessió al sistema 

Diagrames de seqüència del cas d’ús iniciar sessió al sistema. 

 

Figura 65: Funció que s’executa quan s’accedeix a la pàgina 

 

 

 

Figura 66: Introduir les dades d’inici de sessió 

 

 

 

 

 sd #01 - welcome_page

:User :welcome :welcome_view

welcome_page()

load_view()

 sd #02 - login_input_data

:User :welcome_view :welcome

login_input_data()

login()
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Aquesta funció és l’encarregada de validar la informació que introdueix l’usuari per tal 

de poder iniciar sessió al sistema. 

 

Figura 67: Iniciar sessió 

 

 

 

 

 

 sd #03 - login

 :welcome :welcome_view :user_model :Session :home:Form_Validation

alt 

[incomplete fields]

[else]

alt 

[u is null]

[else]

alt 

[!b]

[else]

logged_in = TRUE;

Consulta SQL de l 'operació validate_user(mailLogin, passwordLogin)
SELECT * 
FROM User u
WHERE u.email = mailLogin AND u.password = passwordLogin

Consulta SQL de l 'operació verify_account(mailLogin)
SELECT * 
FROM User u
WHERE u.email = mailLogin AND u.confirmed_email = TRUE

login()

run()

incomplete_fields

show_message("Please enter all the fi ields")

validate_user(maillogin, passwordlogin)

:u

show_message("Incorrect email or password")

verify_account(mailLogin)

b

show_message("Did you verify your account? Check your
email")

set_userdata(username, logged_in)

go_home()
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Quan un usuari vulgui accedir al menú principal del sistema i veure totes les 

publicacions, ho farà des de qualsevol de les vistes fent clic sobre la pestanya “Home”.  

 

 

Figura 68: Obtenir les publicacions per mostrar la pàgina principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sd #04 - go_home

:welcome :home :Session :publication_model :home_view

Consulta SQL de l 'operació get_publication(username, req)
SELECT * 
FROM Publication p
WHERE p.username <> username 
    AND NOT EXISTS (SELECT *
                                     FROM Request r
                                     WHERE r.idP = p.idP AND r.username <> username)
ORDER BY p-publication_date DESC

go_home()

userdata('username')

username

get_publication(username, req)

result

load_view(result)
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#03 – Sol·licitar parella lingüística 

Diagrames de seqüència del cas d’ús sol·licitar parella lingüística. 

 

Figura 69: Sol·licitud d’una publicació 

 

 

Figura 70: Emmagatzemar la publicació a la base de dades 

 

 sd #01 - request_publication

:User :home_view :request_view_dialog :home :request_model:Session :home

alt 

[yes]

[no]

request_publication()

open_dialog()

request(idP)

userdata('username')

username

save_request(username, idP)

go_home()

close()

 sd #02 - sav e_request

:request_model

r: request_model

this.username = username
this. idP = idP
this. request_date = DateTime()
this.is_exchange = request

save_request(username, idP)
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Figura 71: Publicacions filtrades segons els filtres de cerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sd #03 - search_criteria

home_view :home :Session :publication_model :home_view

Sentencia SQL de l 'operació search_publication(username, city, 
your_language, practice_language)
SELECT *
FROM Publication p
WHERE p.username <> user AND p.username = username AND p.city = city 
AND p.you_language = your_language AND p.practice_language = 
practice_language
ORDER BY p.publication_date DESC

search_criteria()

search()

userdata('username')

username search_publication(user, username, city,
your_language, practice_language)

load_view()
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#04 – Gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

L’operació management s’executarà sempre i quan l’usuari faci clic sobre la pestanya 

de gestió des de qualsevol vista on es trobi aquesta opció.  

Aquesta funció també s’executa quan l’usuari, des de la vista de gestió, fa clic sobre 

l’enllaç “Manage request from others”. 

 

Figura 72: Obtenir informació de les sol·licituds pendents d’acceptació 

 

Figura 73: Menú contextual sobre si estàs segur d’acceptar aquesta sol·licitud 

 sd #01 - manage_requests

:User :home_view :manage :Session :publication_model :management_view

Sentencia SQL de l 'operació get_information_requests(username)
SELECT *
FROM Publication p, Request r
WHERE p.idP = r.idP AND r.is_exchange = 'request' AND p.username 
= username

management()

manage_requests()

userdata('username')

username

get_information_requests(username)

result

load_view(result)

 sd #02 - accept_request_dialog

:User :management_view accept_dialog :manage

alt 

[yes]

[no]

accept_request()

open_dialog()

accept_request(idR)

close()
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Figura 74: Funció d’acceptació de la sol·licitud i creació de l’intercanvi 

 

 

 sd #03 - accept_request

:manage :request_model :Session :user_model

e
:exchange_model

:Email

e.idR = idR
e.exchange_date = DateTime()

Sentencia SQL de l 'operació get_username(idR)
SELECT r.username
FROM request e
WHERE r.idR = idR

Sentencia SQL de l 'operació update_request(idR)
UPDATE request r
SER r.is_exchange = exchange
WHERE r.idR = idR

accept_request(idR)

get_username(idR)

username

userdate('username')

my_username

get_email(username)

email_req

get_email(my_username)

email_pub

update_request(idR)

idR()

send()

send()

manage_requests()
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Figura 75: Menú contextual sobre si estàs segur de denegar aquesta sol·licitud 

 

 

Figura 76: Funció de denegació, i per tant, elimina la sol·licitud del sistema 

 sd #04 - deny_request_dialog

:User :management_view :deny_dialog :manage

alt 

[yes]

[no]

deny_request()

open_dialog()

deny_request(idR)

close()

 sd deny_request

:manage :request_model user_model :Email

Sentencia SQL de l 'operació delete_request(idR)
DELETE FROM Request r
WHERE r.idR = idR

deny_request()

get_username(idR)

username

get_email(username)

email

delete_request(idR)

send()

manage_requests()
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#05 – Modificar compte d’usuari 

Diagrames de seqüència del cas d’ús modificar compte d’usuari; per poder modificar el 

perfil d’usuari primer s’haurà de consultar, i aquestes dades es poden consultar des de 

qualsevol vista que contingui un enllaç amb el nom de l’usuari. 

 

Figura 77: Consultar el perfil d’usuari 

 

 

Figura 78: Modificar el perfil d’usuari 

 sd #01 - v iew_profile

:User :home_view :profiles :Session :user_model :user_profile_view

Sentencia SQL de l 'operació user(username)
SELECT * 
FROM User u
WHERE u.username = username

view_profile()

my_profile()

userdata('username')

username

user(username)

result

load_view()

 sd #02 - modify_profile

:User :home_view :profiles :Session :user_model :user_profile_form_view

modify_profile()

modify()

userdata('username')

username

user(username)

result

load_view()



	  

	  

	  
EINA	  WEB	  PER	  A	  INTERCANVIS	  LINGÜÍSTICS	  

	  
	   	  

86	  

 

 

Figura 79: Guardar el perfil de l’usuari modificat 

 

 

Figura 80: Cancel·lar al formulari l’edició de les dades   

 

 sd #03 - sav e_profile

:User :user_profile_form_view :profiles :Form_Validation :Session :user_profile_form_view :user_model :user_profile_view

alt 

[incomplete fields]

[else]

Sentencia SQL de l 'operació modify(username, mobile, city, country, 
practice_language, time_preference, description)
UPDATE User u
SET u.username = username AND this.mobile = mobile AND this.city = city AND 
this.country = country AND this.practice_languages = practice_languages AND 
this.time_preference AND this.description = description
WHERE u.username = username

save_profile()

modify_profile()

run()

incomplete_fields

userdata('username')

username

show_message("Attention! You must fi l l  in all required fields")

modify(username, mobile, city, country, practice_language, time_preference, description))

user(username)

result

load_view()

 sd #04 - cancel

:user_profile_form_view :profiles

cancel()

my_profile()
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#06 – Donar-se de baixa del sistema 

Diagrames de seqüència del cas d’ús donar-se de baixa del sistema. Quan un usuari 

decideix donar-se de baixa, el sistema eliminarà l’usuari i totes les associacions 

relacionades amb aquest. 

 

Figura 81: Demanar donar de baixa del sistema i obrir menú contextual de confirmació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sd #01 - open_dialog

:User :user_profile_view :user_profile_view_dialog :deactivate

alt 

[yes]

[no]

deactivate_account()

open_dialog()

deactivate()

close()
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Aquesta funció de desactivar usuari serà cridada des de les vistes que tenen el botó de 

desactivar. Per que l’usuari sigui eliminat, haurà de confirmar també el menú 

contextual. 

 

Figura 82: Eliminar usuari i totes les relacions amb ell. 

 

Figura 83: Funció que elimina els intercanvis i les sol·licituds  

 sd #02 - deactiv ate_account

:user_profile_view :deactivate :Session :request_model :publication_model :user_model :confirm_deactivate_view

Sentencia SQL de l 'operació delete(username) de publication_model:
DELETE FROM Publication p
WHERE p-username = username

Sentencia SQL de l 'operació delete(username) de user_model
DELETE FROM User u
WHERE u.username = username

deactivate()

userdata('username')

username

get_request(username)

requests

delete_exchange_request(username,
requests)

get_publications(username)

publications

delete_echange_request(username,
publications)

delete(username)

sess_destroy()

delete(username)

load_view()

 sd #03 - delete_exchange_request

:deactivate :request_model:echange_model

opt 

[l.is_exchange = exchange]

loop 

[Per a tot l de list]

delete_exchange_request(username, list)

delete_exchange(l.idR)

delete_request(l.idR)
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8. IMPLEMENTACIÓ	  

Una part important del projecte es dur a terme la implementació de la feina especificada 

i dissenyada anteriorment.   

8.1. Llibreries	  de	  CodeIgniter	  

CodeIgniter disposa de diverses llibreries, aquestes llibreries són classes de programació 

orientada a objectes (POO) preparades per realitzar tasques típiques en el 

desenvolupament de pàgines web. Els exemples més comuns d’aquestes llibreries són 

les que permeten treballar amb la base de dades, sessions, calendaris...  

 

El treball amb les llibreries és força simple, per carregar-les simplement s’ha d’invocar 

el següent codi: 

$this->load->library('session'); 

Com podem veure, l’anterior línia de codi el que fa es carregar-nos la llibreria Session, 

per tant, per carregar la resta de llibreries s’ha de canviar la sessió pel nom de la 

llibreria que volem carregar.  

Totes les llibreries, per tal de poder simplificar el codi es poden carregar de forma 

automàtica a l’arxiu de configuració autoload.php2 amb la següent línia de codi: 

$autoload['libraries'] = array('database', 

'form_validation', 'session'); 

 
Això permet carregar les llibreries database, form_validation i session utilitzades en el 

desenvolupament d’aquest projecte de forma automàtica.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 	  L’arxiu de configuració que permet carregar llibreries automàticament es troba a 
application/config/autoload.php 
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8.1.1. Base	  de	  Dades	  
	  
La primera llibreria que s’ha utilitzat de CodeIgniter és la de la base de dades, per poder 

treballar amb la base de dades i guardar la informació del sistema, s’utilitza 

phpmyadmin3. CodeIgniter permet realitzar una connexió automàtica, per tant, s’haurà 

de modificar l’arxiu de configuració4 d’aquesta per indicar-li quina base de dades es vol 

utilitzar, en aquest cas la base de dades amb nom LanguageExchange. 

$db['default']['hostname'] = 'localhost'; 

$db['default']['username'] = 'root'; 

$db['default']['password'] = ''; 

$db['default']['database'] = 'LanguageExchange'; 

Per poder utilitzar la base de dades s’han de crear les taules a LanguageExchange; per 

poder-les crear s’utilitzaran les consultes de creació de taules SQL, igual que a 

l’exemple que tenim a continuació: 

CREATE TABLE User (  
username VARCHAR(50), 
first_name VARCHAR(50),  
last_name VARCHAR(50), 
birthday DATETIME,  
gender ENUM('Male', 'Female'), 
nationality VARCHAR(50),  
country VARCHAR(50), 
city VARCHAR(50),  
email VARCHAR(50) UNIQUE,  
password VARCHAR(50),  
mobile VARCHAR(50) UNIQUE,  
native_languageVARCHAR(50),  
practice_language VARCHAR(50),  
time_preference VARCHAR(50),  
description VARCHAR(50), 
confirmed_email TINYINT(1),  
PRIMARY KEY (username) ); 

Més endavant veurem com realitzar consultes a aquesta base de dades des dels models. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Phpmyadmin és una eina en PHP que permet manipular l’administració MySQL a través de 
pàgines web, utilitzant un navegador.  
4 L’arxiu de configuració de la base de dades es troba a application/config/database.php 
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8.1.2. Sessió	  

La classe Session permet mantenir l’estat d’un usuari i seguir la seva activitat mentre 

navega per una pàgina. La sessió funciona quan una es carrega una pàgina, aquesta 

classe verificarà si les dades de sessió són vàlides i existeixen a la taula de la base de 

dades on és guardada aquesta informació. Si les dades no existeixen, o ja han expirat, es 

crearà una nova sessió i s’emmagatzemarà la informació.   

La creació d’aquesta taula és mitjançant la consulta SQL següent: 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS  `ci_sessions` ( 

 session_id varchar(40) DEFAULT '0' NOT NULL, 

 ip_address varchar(45) DEFAULT '0' NOT NULL, 

 user_agent varchar(120) NOT NULL, 

 last_activity int(10) unsigned DEFAULT 0 NOT NULL, 

 user_data text NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (session_id), 

 KEY `last_activity_idx` (`last_activity`) 

); 

 

Per defecte la taula s’anomena ci_sessions, però es pot canviar el nom quan es vulgui, 

sempre i quan s’actualitzi el fitxer5 per a que contingui el nom que s’ha escollit, amb les 

següents línies de codi: 

$config['sess_use_database'] = TRUE; 

$config['sess_table_name'] = 'ci_sessions'; 

 

Els atributs d’aquesta taula són un identificador de sessió amb encriptació aleatòria, 

l’adreça IP de l’usuari, els primers 50 caràcters de la cadena de dades del navegador, la 

marca de temps i, finalment, la informació que es vol guardar a la sessió. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  L’arxiu de configuració de la base de dades es troba a application/config/config.php	  
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Des de qualsevol funció dels controladors utilitzats es pot guardar i recuperar la 

informació de la sessió. A continuació veiem l’exemple per guardar el nom d’usuari a la 

sessió: 

$data = array ( 

  'username' => $username, 

  ); 

$this->session->set_userdata($data); 

 

Per poder obtenir aquesta informació només haurem de fer la següent crida a la sessió: 

$username = $this->session->userdata('username'); 

A més a més, també es pot destruir la sessió amb la línia de codi següent: 

 $this->session->sess_destroy(); 

 

La sessió disposa de preferències relacionades que es poden modificar segons els 

interessos de l’aplicació, tot i que no s’han vist modificats en el desenvolupament 

d’aquesta.  

 

8.1.3. Validació	  de	  formularis	  
	  
	  
CodeIgniter ofereix una llibreria que permet la validació de formularis, aquesta 

s’anomena form_validation, i permet reduir la quantitat de codi de control de 

formularis. Per utilitzar-la només són necessàries dues vistes, la primera el formulari i la 

segona, la vista que conté el missatge d’èxit; i un controlador per rebre i processar 

aquestes dades enviades.  
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Aquest framework permet establir tantes regles de validació com siguin necessàries per 

un camp donat del formulari, de manera que per establir aquestes regles de validació 

s’utilitzarà la funció set_rules( ) que tenim a continuació: 

 

$this->form_validation->set_rules 

('username', 'username', 'required'); 

$this->form_validation->set_rules 

('email', 'e-mail', 'required|valid_email'); 

$this->form_validation->set_rules 

('re-email', 're-e-mail', 'required|valid_email'); 

$this->form_validation->set_rules 

('password', 'password', 'required'); 

 

En aquest cas només s’utilitzen les regles required que retorna fals si el formulari és 

buit, i valid_email que retorna fals si l’element del formulari no conté una adreça de 

correu electrònic vàlida. 

 

Finalment, per executar la validació s’utilitza la funció següent, que retorna un booleà a 

cert en cas d’èxit i a fals, en cas que falli.  

$this->form_validation->run(); 

 

A partir d’aquí ja podem capturar i mostrar tant els missatges d’error al formulari, com 

la vista d’èxit.  
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8.1.4. Email	  

CodeIgniter conté una llibreria que permet enviar correus electrònics des de qualsevol 

dels controladors del sistema. Per tant, només s’ha de carregar aquesta llibreria al 

controlador com s’ha vist anteriorment amb la línia de codi:   

 $this->load->library('email'); 

Un cop carregada la llibreria és pot definir ja el missatge que es vol enviar, amb aquesta 

la primera línia, és defineix l’adreça electrònica des del qual s’envia al correu i el nom 

de qui està enviant el correu, en aquest cas, Language Exchange. 

 $this->email->from('language@gmail.com',  

 'Language Exchange'); 

Després, s’indica el correu electrònic de l’usuari al que se li vol enviar el missatge, 

valor que s’haurà obtingut prèviament de la base de dades. 

 $this->email->to($email); 

A continuació, es posa el títol que ha de portar el missatge.  

 $this->email->subject('Language Exchange'); 

Per acabar, s’introdueix el contingut el missatge que es vol enviar, en aquest cas, es veu 

un benvingut a la pàgina web Language Exchange. 

 $this->email->message( 

  'You are welcome to Language Exchange. 

 '); 

Finalment, per enviar el missatge s’ha de fer la crida a la funció send( ).   

 $this->email->send(); 

Aquesta llibreria permet mostrar la informació del correu electrònic a la pàgina web 

utilitzant: 

 echo $this->email->print_debugger();    
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8.2. Models	  
	  
Els models6 de CodeIgniter són classes escrites en PHP encarregades de realitzar les 

consultes a la base de dades, però aquestes consultes no són sentències de SQL sinó que 

utilitzen una versió modificada del patró de la base de dades Active Record. Aquest 

patró permet obtenir, introduir i actualitzar informació de la base de dades amb la 

mínima codificació, a més a més, CodeIgniter no necessita que cada taula de la base de 

dades tingui el seu propi model.  

Per entendre el funcionament de les consultes Active Record seran comparades amb les 

sentències de SQL.  

La consulta següent representa una selecció a una taula de la base de dades: 

$query = $this->db->where('email',$email);    

 $query = $this->db->where('password',$password); 

 $query = $this->db->get('User');  

 return $query->row(); 

 

Aquesta consulta s’utilitza per iniciar sessió al sistema comprovant que l’usuari hagi 

introduït el seu correu electrònic i contrasenya correctament i equival a la consulta SQL 

següent: 

SELECT * 

FROM User u 

WHERE u.email = email AND u.password = password 

 

L’usuari també pot fer consultes indicant que només vol un atribut de la taula, per tant, 

si només vol el nom d’usuari afegiríem a la primera línia de la consulta:  

$query = $this->db->select('username'); 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Els models a CodeIgniter es troben a application/models 
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Active Record permet als desenvolupadors obtenir la intersecció entre dues taules de la 

base de dades amb la consulta següent, una funció desenvolupada en aquest treball. 

$this->db->select('*'); 

$this->db->from('Publication'); 

$this->db->where('Publication.username', $username); 

$this->db->join 

('Request', 'Request.idP = Publication.idP'); 

$this->db->where('Request.is_exchange', 'request'); 

$query = $this->db->get(); 

Consulta que equival en SQL a: 

SELECT * 

FROM Publication p, Request r 

WHERE p.username = username AND r.idP = p.idP AND 

r.is_exchange = ‘request’ 

 

Evidentment, existeixen altres opcions de selecció i aquestes es poden trobar en el 

manual que ofereix CodeIgniter. A continuació, es mostra un exemple de com introduir 

i actualitzar els elements a la base de dades amb Active Record.  

Aquest exemple és una versió simplificada de crear un usuari, que defineix un vector 

per introduir després els elements a la base de dades.  

$data = array( 

 'first_name' => $first_name, 

 'last_name' => $last_name, 

 'username' => $username, 

 'email' => $email, 

 'password' => $password, 

); 

$this->db->insert('User', $data); 

 
Escriure això és fer un insert escrit en SQL els atributs del vector $data. 
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Per actualitzar els valors anteriors, el sistema crearà el mateix vector amb els paràmetres 

nous, i cridarà a la funció següent que equival a un update de SQL.  

$this->db->where('username', $username); 

 $this->db->update('User', $data); 

 

Finalment, el model també pot eliminar valors de la base de dades i això ho farà amb el 

codi següent:  

$this->db->where('username', $username); 
 $this->db->delete('User'); 

Aquesta consulta és el que es coneix com un delete en SQL, que eliminarà l’usuari de la 

taula User que té com a nom d’usuari username. 

 

8.3. Vistes	  
 

Les vistes7 a CodeIgniter són arxius amb extensió PHP però amb codi HTML. Les 

vistes es separen amb les etiquetes head i body.  

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
 
</head> 
<body> 
 
</body> 
</html> 

El contingut de l’etiqueta head serà el títol que veurem al navegador de la pàgina, també 

s’hi defineix l’estil emmagatzemat en un fitxer amb extensió .css. A més a més, en cas 

que sigui necessari, s’afegiran les llibreries de JavaScript. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Les vistes a CodeIgniter es troben a application/views	  
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A moltes de les vistes d’aquest projecte, per accedir al perfil de l’usuari, s’accedeix fent 

un clic sobre el seu nom d’usuari. Això és possible ja que PHP s’integra perfectament 

amb HTML i permet mostrar aquest valor utilitzant aquesta línia de codi: 

<?php echo $username; ?> 

Finalment, una part important que complementa les funcionalitats d’aquest projecte són 

els menús contextuals, implementats utilitzant la llibreria jQuery de JavaScript. Un 

exemple d’implementació és el cas en el que es vol sol·licitar una publicació: 

<input type='submit' value='Request' class='boton blue' 
id='<?php echo $row->idP; ?>'/> 
     
<div id="basicModal" title="Request publication?"> 
 Are you sure you want to request this publication? 
</div> 
          
<script> 
$( "#<?php echo $row->idP; ?>" ).click(function(){    

$( "#basicModal" ).dialog({ 
modal: true, 
title: "Request publication?", 
buttons: { 

"Yes": function() { 
 window.open("/tfg/index.php/home/request? 
 idP="+<?php echo $row->idP; ?>,"_self");   
}, 
"No": function() { 
 $( this ).dialog( "close" ); 
} 

} 
});                

}); 
</script> 

Donat que la vista és una llista de publicacions, aquest menú contextual s’obre quan 

l’usuari clica sobre un botó; i per poder saber quina sol·licitud està demanant, el sistema 

s’encarrega d’enviar l’identificador d’aquesta a la URL.  
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8.4. Controladors	  

Per últim, els controladors8 són els fitxers escrits en PHP que contenen el codi d’una 

classe. Els controladors, igual que els models,  comencen amb una etiqueta PHP, el nom 

del fitxer s’escriu en minúscules, el nom de la classe que implementa el controlador 

s’escriu igual però la primera lletra en majúscules i s’hereta de la classe CI_Controller, 

a diferència del model, que s’hereta de CI_Model.  

 

El sistema que s’ha implementat comença a partir del controlador següent, on es pot 

veure també la primera crida a la funció: 

<?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access 
allowed'); 
 
class Welcome extends CI_Controller { 
 
 public function welcome_page() 
 { 
  $this->load->view('welcome_view'); 
 } 
} 
/* End of file welcome.php */ 
/* Location: ./application/controllers/welcome.php */ 
 

A més a més, com veiem en el codi anterior, no hi ha l’etiqueta de tancament de PHP al 

final del fitxer, això és degut a que es desaconsella l’ús d’aquestes ja que això impedeix 

que s’afegeixin espais en blanc o noves línies després de l’etiqueta.  

 

En aquest exemple també es pot veure que per carregar la vista es fa la crida sgüent:  

 $this->load->view('welcome_view'); 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Els controladors a CodeIgniter es troben a application/controllers	  
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De totes formes, en aquesta vista no s’envien dades des del controlador, per poder 

enviar dades que estan emmagatzemades a la base de dades les hauríem d’anar a buscar. 

Per tant, s’ha de carregar el model per poder fer ús de les seves funcions, de manera que 

ens quedaria un codi com el que veiem a continuació: 

 $this->load->model('user_model'); 

 $data['result'] = $this->user_model->user($username); 

 $this->load->view('user_profile_view', $data); 

En aquest codi, la primera línia carregaria el model user_model, en la següent s’obté el 

atributs de l’usuari que té nom d’usuari username i finalment, aquest resultat és enviat a 

la vista, com a $data. 

 

Per què quan l’usuari introdueixi la pàgina web al seu navegador, i s’executi aquesta 

funció i no la funció index.php per defecte de CodeIngniter s’ha modificat el fitxer9 

routes.php afegint la següent línia de codi. 

 $route['default_controller'] = "welcome/welcome_page"; 
 

Ens indica que el controlador per defecte és el controlador welcome i que la crida a la 

funció no és index.php sinó que és welcome_page. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  L’arxiu de configuració del controlador per defecte es troba a application/config/routes.php	  
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9. PROVES	  

9.1. Pla	  de	  proves	  

L’objectiu del pla de proves és descriure el resultat esperat al provar el funcionament 

del software per tal d’obtenir els resultats òptims esperats per l’usuari. 

El requisits següents seran sotmesos a tres cicles de prova, el primer consistirà en provar 

cada requisit individualment, el segon cicle es dura a terme amb la integració de 

diferents requisits, i finalment, es realitzaran les proves després de la correcció, en cas 

d’haver detectat errors en el cicle anterior, per poder assegurar el correcte funcionament 

dels requisits del sistema. 

9.1.1. Requisits	  funcionals	  
	  
#01 – Enregistrar-se al sistema 

Objectiu de 

la prova 
Verificar que un usuari s’ha enregistrat al sistema 

Prova a 

realitzar 

Una persona intenta enregistrar-se al sistema: 

- Si la persona introdueix totes les dades correctament, es pot 

enregistrar. 

- Si no introdueix alguna de les dades obligatòries o alguna es detecta 

que no es vàlida, se li mostrarà el respectiu missatge d’error. 

- S’enviarà un email d’activació a la persona perquè finalitzi el registre. 

Criteri 

d’acceptació 

El requisit és vàlid si aquesta persona existeix al sistema; però fins que 

la persona no accedeixi a l’email d’activació que se li enviarà, 

apareixerà a la base de dades amb l’atribut confirmed_email a fals, i 

posteriorment a aquesta acció l’atribut passarà a ser cert.  

Taula	  9:	  Pla	  de	  prova	  d’enregistrar-‐se	  al	  sistema	  
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#02 – Iniciar sessió al sistema 

Objectiu de 

la prova 
Verificar que un usuari ha pogut iniciar sessió al sistema 

Prova a 

realitzar 

Un usuari prèviament enregistrat al sistema pot iniciar sessió: 

- Si introdueix el seu email i la contrasenya bé pot iniciar sessió al 

sistema. 

- Altrament, es mostra un missatge d’error si el email i la contrasenya 

introduïdes no són vàlides a la base de dades. 

- En cas que l’usuari no hagi validat el seu compte i l’atribut 

confirmed_email sigui fals, l’usuari no podrà iniciar sessió i se li 

mostrarà el respectiu error. 

Criteri 

d’acceptació 

El requisit és vàlid si aquesta persona pot iniciar sessió, o no, en cas de 

no haver validat el seu compte.  

Taula	  10:	  Pla	  de	  prova	  d’iniciar	  sessió	  al	  sistema	  

 

#03 – Sol·licitar parella lingüística 

Objectiu de 

la prova 
Verificar que un usuari ha sol·licitat una publicació d’un usuari 

Prova a 

realitzar 

Un usuari que ha iniciar sessió intenta sol·licitar una publicació després 

d’haver seleccionat els filtres de cerca: 

- Un cop l’usuari cliqui sobre sol·licitar, s’ha de comprovar que la 

publicació aparegui a l’usuari publicador com a sol·licitud pendent 

d’acceptació. 

- En cas que no existeixi cap publicació que s’ajusti als criteris de cerca 

el sistema informarà a l’usuari amb un missatge.   

Criteri 

d’acceptació 

El requisit és vàlid sempre i quan s’hagi creat una petició a la 

publicació sol·licitada i hagi mostrat els missatges necessaris a l’usuari 

sol·licitant.   

Taula	  11:	  Pla	  de	  prova	  de	  sol·licitar	  parella	  lingüística	  
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#04 – Gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

Objectiu de 

la prova 
Verificar que es poden gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

Prova a 

realitzar 

L’usuari indica al sistema que vol veure les seves sol·licituds rebudes a 

les publicacions que ha creat: 

- Es mostrarà un llistat amb totes les sol·licituds on l’usuari podrà 

acceptar-les o rebutjar-les. 

- El sistema enviarà un email als dos usuaris perquè es puguin posar en 

contacte i dur a terme l’intercanvi. 

- L’usuari podrà accedir al perfil públic de l’usuari sol·licitant.  

Criteri 

d’acceptació 

El requisit és vàlid quan permet acceptar o rebutjar les sol·licituds que 

s’han rebut un cop acceptada o denegada aquesta desapareix de la llista 

de sol·licituds. Quan s’accepta una petició es crea un intercanvi i 

s’envia un email als usuaris, en canvi, quan es rebutja s’elimina la 

sol·licitud de la base de dades. 

Taula	  12:	  Pla	  de	  prova	  de	  gestionar	  sol·licituds	  pendents	  d’acceptació	  

 

#05 – Modificar compte d’usuari 

Objectiu de 

la prova 
Verificar que un usuari ha pogut modificar les seves dades 

Prova a 

realitzar 

Un usuari sol·licita visualitzar el seu perfil: 

- Es mostren les dades guardades al sistema i l’opció a modificar-les 

- El sistema només permet modificar aquelles dades que considera que 

poden ser variables en el temps.   

Criteri 

d’acceptació 

El requisit és vàlid si l’usuari pot consultar el seu compte d’usuari amb 

totes les seves noves dades introduïdes. 

Taula	  13:	  Pla	  de	  prova	  de	  modificar	  compte	  d’usuari	  
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#06 – Donar-se de baixa del sistema 

Objectiu de 

la prova 
Verificar que un usuari ha pogut donar-se de baixa del sistema 

Prova a 

realitzar 

Un usuari prèviament enregistrat al sistema vol donar-se de baixa: 

- L’usuari demana donar-se de baixa i confirma el missatge de 

confirmació.  

Criteri 

d’acceptació 

El requisit és vàlid si aquesta persona no pot tornar a entrar al sistema. 

Per això, s’ha d’eliminar de la base de dades, com també les seves 

publicacions, sol·licituds i intercanvis.  

Taula	  14:	  Pla	  de	  prova	  de	  donar-‐se	  de	  baixa	  del	  sistema	  

 

9.1.2. Requisits	  no	  funcionals	  	  
	  
	  
Requisits de Percepció 

! Requisits d’aparença 

Nom del Requisit El disseny és atractiu i convida a l’usuari a participar 

Justificació 
Ja que es tracta d’un sistema on la participació dels usuaris és vital 

pel seu èxit s’ha de potenciar. 

Prova a realitzar 
Es realitzarà una prova a un conjunt de persones de diverses edats i 

característiques. 

Criteri 

d’acceptació 

Almenys el 90% considerarà que el sistema és atractiu i et convida 

a participar 

Taula	  15:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’aparença	  
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! Requisits d’estil 

Nom del Requisit El disseny del sistema transmet confiança a l’usuari 

Justificació 

Un aspecte fonamental que decidirà si els usuaris utilitzen el nostre 

sistema o no és si s’entén que poden confiar en les persones amb 

les que interactuaran. Dissenyar un sistema de tal forma que els 

usuaris sentin que poden confiar en aquest és necessari per a que 

funcioni.  

Prova a realitzar 
Es realitzarà una prova a un conjunt de persones de diverses edats i 

característiques. 

Criteri 

d’acceptació 

Almenys el 90% considerarà que tant el sistema com la informació 

que reben d’aquest són suficients per confiar-ne. 

Taula	  16:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’estil	  

 

Nom del Requisit El disseny del sistema és simple. 

Justificació 

És de vital importància que l’usuari no es senti confós a l’hora 

d’utilitzar el sistema, ja que qualsevol impediment que pugui 

trobar-se pot ocasionar disconformitat. És necessari que l’usuari es 

senti el més còmode i segur possible, donades les característiques 

del sistema, i amb un disseny simple pot ajudar a que això 

succeeixi. 

Prova a realitzar 
Es realitzarà una prova a un conjunt de persones de diverses edats i 

característiques. 

Criteri 

d’acceptació 
Almenys el 90% considerarà que el sistema és simple d’utilitzar. 

Taula	  17:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’estil	  
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Requisits d’Usabilitat i Humanitat 

! Requisits de facilitat d’ús  

Nom del Requisit El funcionament del sistema ha de ser fàcil d’entendre per l’usuari 

Justificació 
Com que el públic objectiu és molt divers, el sistema ha de ser 

fàcil d’utilitzar per a tot tipus de persones.  

Prova a realitzar 
Es realitzarà una prova a un conjunt de persones de diverses edats i 

característiques. 

Criteri 

d’acceptació 
Almenys el 90% considerarà que el sistema és fàcil d’utilitzar. 

Taula	  18:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  facilitat	  d’ús	  

! Requisits de personalització i internacionalització 

Nom del Requisit El sistema s’oferirà en diversos idiomes 

Justificació 
L’usuari ha de poder escollir l’idioma que més li agradi o amb el 

que es senti més còmode sense problemes.  

Prova a realitzar 
Comprovació que els continguts proporcionats pel sistema estan 

disponibles en tots els idiomes. 

Criteri 

d’acceptació 

Es podrà llegir el 100% dels continguts de la web en els idiomes 

disponibles. 

Taula	  19:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  personalització	  i	  internacionalització	  

! Requisits de comprensió i cortesia 

Nom del Requisit 
En el sistema hi haurà diagrames, mapes conceptuals i dibuixos 

per entendre la idea de l’intercanvi lingüístic d’un sol cop de vista 

Justificació 

L’usuari no ha de tenir cap problema per entendre el funcionament 

del sistema, per tant, se li ofereix diverses maneres per mostrar-li 

el funcionament.  

Prova a realitzar 
Hi haurà com a mínim 3 maneres diferents de mostrar la idea 

d’intercanvi lingüístic. 

Criteri 

d’acceptació 
Auto-explicatiu 

Taula	  20:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  comprensió	  i	  cortesia	  
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Nom del Requisit 
El sistema utilitzarà un llenguatge estàndard comprensible per 

qualsevol usuari 

Justificació 

Ja que el sistema serà utilitzat per un públic objectiu molt diferent i 

poc especialitzat, es necessari la utilització d’un llenguatge 

fàcilment comprensible per tots ells.   

Prova a realitzar 
Es realitzarà una enquesta a un conjunt de persones que representin 

els usuaris del sistema. 

Criteri 

d’acceptació 

Almenys el 90% trobarà fàcilment comprensible el llenguatge 

emprat al sistema.  

Taula	  21:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  comprensió	  i	  cortesia	  

	  

Requisits de Rendiment 

! Requisits de velocitat i latència 

Nom del Requisit 
El sistema mostrarà les publicacions creades al moment (en menys 

de 4 segons) al taulell d’aquestes 

Justificació 

Per evitar que l’usuari es pensi que la seva publicació no ha estat 

creada satisfactòriament i procedeixi a duplicar-la, el sistema ha de 

mostrar el taulell de publicacions amb aquesta al moment.  

Prova a realitzar 
S’introduirà un conjunt de publicacions i es mesurarà el temps de 

demora en aparèixer a la pàgina principal. 

Criteri 

d’acceptació 

El sistema mostra la publicació en menys de 4 segons a la pantalla 

principal després de ser publicada.  

Taula	  22:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  velocitat	  i	  latència	  
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! Requisits de fiabilitat i disponibilitat 

Nom del Requisit 
El sistema estarà disponible les 24 hores del dia els 365 dies de 

l’any 

Justificació 
L’usuari ha de tenir la certesa que pot utilitzar el sistema en 

qualsevol moment. 

Prova a realitzar 

Durant la primera setmana de posada en funcionament es 

realitzaran pings al servidor cada dia en diferents horaris per 

comprovar que no ha caigut. 

Criteri 

d’acceptació 
El sistema estarà disponible i funcional el 99% del temps. 

Taula	  23:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  fiabilitat	  i	  disponibilitat	  

	  

! Requisits de capacitat 

Nom del Requisit 
El sistema ha de poder donar resposta a 2000 usuaris connectats 

simultàniament 

Justificació 
El sistema ha de poder suportar un volum mínim d’usuaris 

connectats a la vegada.   

Prova a realitzar 

Mensualment s’anirà revisant quin és el pic màxim d’usuaris 

connectats simultàniament que s’assoleix i controlant que el 

sistema no falli durant aquests pics. 

Criteri 

d’acceptació 

El sistema funciona a una velocitat de resposta normal quan hi ha 

2000 usuaris connectats alhora. 

Taula	  24:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  capacitat	  
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Requisits de Funcionament i Ambientals 

! Requisits d’interfície amb sistemes adjacents 

Nom del Requisit 
El sistema ha d’estar disponible en una versió per a mòbil amb les 

funcionalitats principals 

Justificació 
Com cada cop augmenta la utilització d’aplicacions per a mòbil, el 

sistema ha d’estar disponible en aquest format. 

Prova a realitzar 
Es passarà un test a 40 usuaris per determinar si trobem diferències 

entre la interfície per a web i la interfície per a mòbil. 

Criteri 

d’acceptació 

Un 90% dels usuaris no trobarà diferències significatives per 

assolir les funcionalitats del sistema correctament. 

Taula	  25:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’interfície	  amb	  sistemes	  adjacents	  

! Requisits de productització 

Nom del Requisit 
Estadístiques sobre quantes publicacions s’han realitzat, i quantes 

d’aquestes s’han dut a terme com a intercanvis lingüístics 

Justificació 
Per poder anar controlant si el sistema no només s’està utilitzant 

per crear publicacions sinó que també se’n resolen.   

Prova a realitzar Estudis de probabilitat. 

Criteri 

d’acceptació 

Es realitzaran estudis de probabilitat i estadística que mostraran la 

proporció entre publicacions i intercanvis. 

Taula	  26:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  productització	  

! Requisits de llançament 

Nom del Requisit 
Quan es faci una actualització, tots els usuaris l’obtindran al 

moment 

Justificació Als usuaris els interessarà utilitzar la versió més nova del sistema.   

Prova a realitzar 

S’avisarà uns dies abans que hi haurà una petita interrupció del 

servei en un dia i hora concrets. Després, en el moment indicat, el 

sistema farà l’actualització i tots els usuaris ho veuran. 

Criteri 

d’acceptació 
Auto-explicatiu. 

Taula	  27:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  llançament	  
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Requisits de Manteniment i Suport 

! Requisits de suport 

Nom del Requisit El sistema disposa d’una guia d’utilització senzilla 

Justificació 

L’usuari que ho necessiti ha de poder accedir a alguna guia que 

l’orienti sobre com utilitzar el sistema per a que el procés 

d’aprenentatge sigui el més ràpid possible.   

Prova a realitzar 
Es realitzarà una prova a un conjunt de persones de diverses edats i 

característiques. 

Criteri 

d’acceptació 
Almenys el 90% considerarà que la guia d’ús és senzilla. 

Taula	  28:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  suport	  

	  

Nom del Requisit El sistema disposa d’una secció de F.A.Q.’s 

Justificació 

Hi ha un conjunt de dubtes que sorgiran en un gran nombre 

d’usuaris. Recollir i resoldre aquests dubtes en una secció permetrà 

el procés d’aprenentatge de l’usuari en gran mesura. 

Prova a realitzar 

Es realitzaran proves a un conjunt d’usuaris nous que encara no 

coneguin el sistema, per comprovar si la secció de F.A.Q.’s és 

capaç de resoldre els seus dubtes per poder fer servir totes les 

funcionalitats que ofereix el sistema. 

Criteri 

d’acceptació 
Auto-explicatiu 

Taula	  29:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  suport	  
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! Requisits d’adaptabilitat 

Nom del Requisit 

El sistema s’haurà de poder utilitzar de forma correcta en un 99% 

dels casos en les últimes versions dels navegadors web més 

utilitzats: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera i Safari. 

Justificació 
Es necessari que el sistema es pugui utilitzar des dels navegadors 

web més emprats pels usuaris d’internet.  

Prova a realitzar Es realitzarà una joc de proves amb cada un dels navegadors. 

Criteri 

d’acceptació 

El joc de proves garantirà que les funcionalitats es poden utilitzar 

correctament i que les pàgines es poden visualitzar de forma 

correcta. 

Taula	  30:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’adaptabilitat	  

 

Requisits de Seguretat 

! Requisits d’accés 

Nom del Requisit 
El sistema només mostrarà les dades considerades com a públiques 

a altres usuaris 

Justificació 
Els usuaris han de tenir la seguretat que només aquelles dades 

d’interès general són accessibles per la resta d’usuari del sistema.  

Prova a realitzar 

Des d’un usuari comprovarem que només es poden consultar les 

dades públiques d’un altre usuari, i que efectivament, no pot veure 

la informació privada. 

Criteri 

d’acceptació 

El sistema estarà dissenyat de manera que l’accés a totes les dades 

dels usuaris només sigui possible des del compte de 

l’administrador. 

Taula	  31:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’accés	  

 

 

 

 



	  

	  

	  
EINA	  WEB	  PER	  A	  INTERCANVIS	  LINGÜÍSTICS	  

	  
	   	  

112	  

! Requisits d’integritat 

Nom del Requisit 

El sistema ha de realitzar còpies de seguretat setmanalment sobre 

les dades que manté persistents. A més, es mantindrà un dietari 

sobre els canvis que s’han efectuat sobre aquestes dades des de 

l’última còpia de seguretat realitzada. 

Justificació 

La integritat física de les dades és cabdal per l’èxit del sistema. No 

es pot permetre perdre totes les dades dels usuaris, en cas que hi 

hagi una apagada de llum.   

Prova a realitzar 

De realitzar les còpies se n’encarregarà el gestor de la base de 

dades, encara que es generaran còpies i es canviaran d’edifici, i 

fins i tot, de localitat.  

Criteri 

d’acceptació 

El sistema estarà dissenyat de manera que pugui efectuar les còpies 

de seguretat esmentades i mantenir el dietari. 

Taula	  32:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’integritat	  

 

Nom del Requisit 
El sistema ha de definir restriccions que impedeixin trencar amb la 

integritat lògica de les dades 

Justificació 

La integritat lògica de les dades és cabdal per l’èxit del sistema. 

Per tant, no es pot permetre enregistrar dos usuaris amb el mateix 

correu electrònic.  

Prova a realitzar S’intentarà enregistrar dos usuaris amb el mateix correu electrònic. 

Criteri 

d’acceptació 

El sistema estarà dissenyat de manera que compleixi amb la 

descripció esmentada, serà impossible introduir un correu 

electrònic repetit.  

Taula	  33:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’integritat	  
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! Requisits de privacitat 

Nom del Requisit 

Cada cop que s’hagin d’introduir dades al sistema (ja sigui per 

introduir noves dades com modificar-ne d’existents) el sistema 

informarà sobre la política de privacitat de l’empresa. A més, en 

cas que aquesta política canviï, el sistema ho comunicarà a tots els 

usuaris. 

Justificació 

Tots els usuaris han de conèixer quin tractament reben les dades 

que introdueixen al sistema. Són dades de caràcter personal que 

han de comptar amb el control adequat per tal de garantir la 

privacitat dels usuaris. 

Prova a realitzar 
El sistema estarà dissenyat de manera que es compleixi amb les 

descripció esmentada.  

Criteri 

d’acceptació 
Auto-explicatiu. 

Taula	  34:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  privacitat	  

 

Nom del Requisit 
El sistema estarà protegit envers els atacs informàtics més 

habituals, els virus, el codi maliciós i els Spyware. 

Justificació 

Els atacs informàtics posen en risc la disponibilitat del sistema i la 

privacitat de les dades. Per això, s’ha de protegir el sistema envers 

aquests atacs maliciosos.    

Prova a realitzar 
Es contractarà un servei de seguretat informàtica per garantir que 

no existeixen possibilitats de patir atacs informàtics.  

Criteri 

d’acceptació 

El sistema no presentarà, en cap moment, traces que indiquin la 

infecció del mateix.  

Taula	  35:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  privacitat	  
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Requisits Culturals i Polítics 

! Requisits culturals 

Nom del Requisit 
La franja horària (GMT) emprada pel sistema serà la que tingui 

l’àmbit d’actuació de la pàgina d’intercanvis lingüístics. 

Justificació 

El sistema ha de funcionar amb la mateixa franja horària que tenen 

els seus usuaris. Si no fos així, hi hauria problemes de comprensió 

per part d’aquests. 

Prova a realitzar 

En el desplegament del sistema, s’hi introduirà la franja horària 

adient per l’àmbit d’actuació de Language Exchange. 

Posteriorment es comprovarà que aquesta no s’ha modificat.  

Criteri 
d’acceptació 

Auto-explicatiu. 

Taula	  36:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  culturals	  

 

Requisits Legals 

! Requisits de compliment 

Nom del Requisit 

El tractament de la informació de caràcter personal dels usuaris ha 

de complir la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i la 

Directiva de Protecció de Dades 95/46 de la Unió Europea.  

Justificació El sistema ha de funcionar de manera legal. 

Prova a realitzar 
Un advocat contractat confirmarà el compliment de les lleis de 

protecció de dades.  

Criteri 
d’acceptació 

Auto-explicatiu. 

Taula	  37:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  de	  compliment	  
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! Requisits d’estil 

Nom del Requisit El sistema ha de complir amb els estàndards W3C de pàgines web. 

Justificació 
El sistema s’ha de poder usar en qualsevol plataforma que apliqui 

els estàndards W3C en pàgines web.  

Prova a realitzar 
El sistema serà dissenyat d’acord amb les recomanacions de 

l’organització W3C.   

Criteri 
d’acceptació 

Auto-explicatiu. 

Taula	  38:	  Pla	  de	  prova	  de	  requisits	  d’estil	  

9.2. Casos	  de	  prova	  

9.2.1. Requisits	  funcionals	  
	  
#01 – Enregistrar-se al sistema 

Precondició: - 

Pas Acció Resposta esperada del sistema 
Correcte / 

Incorrecte 

1 Clicar el botó de fer registre. El sistema mostra un formulari 

per introduir les dades personals. 

Correcte 

2 Introduir totes les dades 

personals correctament. 

Comprovar postcondició 1. 

El sistema enregistra l’usuari amb 

la informació donada i li envia un 

correu que haurà de validar per 

poder finalitzar el seu procés de 

registre.  

Correcte 

3 L’usuari no emplena totes les 

dades obligatòries. 

Comprovar postcondició 2.  

El sistema mostra un avís a 

l’usuari demanant-li que completi 

totes les dades obligatòries. 

Correcte 

4 L’usuari introdueix un nom 

d’usuari que ja existeix a la 

base de dades. 

Comprovar postcondició 2. 

El sistema mostra un avís a 

l’usuari informant-li que aquest 

nom d’usuari ja està ocupat.  

Correcte 
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5 L’usuari introdueix un correu 

que ja existeix per està 

enregistrat.  

Comprovar postcondició 2. 

El sistema mostra un avís a 

l’usuari informant-li que aquest 

correu ja està enregistrat. 

Correcte 

6 L’usuari introdueix correus 

diferents. 

Comprovar postcondició 2. 

El sistema mostra un avís a 

l’usuari informant-li que ha 

introduït dos correus diferents. 

Correcte 

Taula	  39:	  Cas	  de	  prova	  d’enregistrar	  sessió	  al	  sistema	  

Postcondicions: 

1. Quan l’usuari hagi introduït correctament les seves dades personals, el sistema 

guarda el nou perfil com a pendent d’activació, atribut confirmed_email a fals, 

fins que l’usuari accedeixi a l’enllaç del correu.  

2. No es guarda el nou perfil a la base de dades. 

#02 – Iniciar sessió al sistema 

Precondició: -  

Pas Acció Resposta esperada del sistema 
Correcte / 

Incorrecte 

1 Clicar el botó d’iniciar sessió 

després d’haver introduït les 

dades d’identificació vàlides. 

Comprovar postcondició 1.  

El sistema mostra la pàgina 

principal amb les últimes 

publicacions creades.  

Correcte 

2 Repetir el pas 1 però 

introduint el valors correu i/o 

contrasenya equivocada. 

Comprovar postcondició 2.  

El sistema mostra un avís a 

l’usuari de que les dades 

d’identificació no són correctes.  

Correcte 

3 Repetir el pas 1 però 

introduint les dades 

d’identificació d’un usuari 

que no està validat.  

Comprovar postcondició 3.  

El sistema mostra un avís a 

l’usuari dient-li que no ha activat 

el seu compte d’usuari, que revisi 

el seu correu. 

Correcte 
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4 Repetir el pas 1 però sense 

introduir algun dels camps 

d’iniciar sessió.  

Comprovar postcondició 4.  

El sistema mostra un avís a 

l’usuari demanant-li que completi 

les dades per poder iniciar sessió. 

Correcte 

Taula	  40:	  Cas	  de	  prova	  d’iniciar	  sessió	  al	  sistema 

Postcondició: 

1. L’usuari i la contrasenya es troben a la base de dades.  

2. No es troben l’usuari i la contrasenya a la base de dades, i per tant, no es permet 

l’accés a la pàgina principal. 

3. L’usuari i la contrasenya es troben a la base de dades, però es detecta que 

corresponen a un usuari no validat (confirmed_email a fals) i per tant, no es 

permet l’accés a la pàgina. 

4. El sistema mostra a l’usuari la pàgina inicial per tal que l’usuari completi els 

camps per poder iniciar sessió. 

 

#03 – Sol·licitar parella lingüística 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió al sistema.  

Pas Acció Resposta esperada del sistema 
Correcte / 

Incorrecte 

1 L’usuari no selecciona cap 

criteri de cerca. 

Comprovar postcondició 1. 

El sistema mostra les publicacions 

del sistema que ordenades segons 

la data de publicació. 

Correcte 

2 L’usuari selecciona els 

criteris de cerca. 

Comprovar postcondició 2.  

El sistema mostra les publicacions 

que compleixen la condició dels 

filtres ordenades segons la data de 

publicació. 

Correcte 

3 L’usuari clica el botó de El sistema mostra un missatge de Correcte 
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sol·licitar publicació. 

Comprovació postcondició 3.  

confirmació. 

4 L’usuari confirma el 

missatge. 

Comprovar postcondició 4.  

El sistema emmagatzema a la base 

de dades una sol·licitud pendent 

d’acceptació. Mostra un missatge 

informant a l’usuari i després, 

torna a mostrar les publicacions 

ordenades segons la data. 

Correcte 

5 L’usuari no confirma el 

missatge. 

Comprovar postcondició 5.  

El sistema mostra la pagina 

principal amb totes les 

publicacions ordenades segons la 

data de publicació. 

Correcte 

6 No existeixen publicacions o 

aquestes no s’ajusten als 

criteris de cerca. 

El sistema mostra un avís de que 

no existeix cap publicació al 

sistema o que cap d’elles s’ajusta 

als criteris de cerca. 

Correcte 

Taula	  41:	  Cas	  de	  prova	  de	  sol·licitar	  parella	  lingüística	  

Postcondició: 

1. El sistema mostra les publicacions ordenades segons la data de publicació, però 

no mostrarà mai cap publicació creada per l’usuari que està navegant. Tampoc 

mostrarà cap publicació que ja hagi sol·licitat l’usuari.  

2. El sistema mostra les publicacions ordenades segons la data de publicació i que 

compleixin amb els criteris de cerca, però no mostrarà mai les publicacions 

creades per l’usuari que està navegant ni les seves sol·licituds.  

3. La sol·licitud no s’ha guardat encara a la base de dades.  

4. Es crea una sol·licitud i s’emmagatzema a la base de dades. Aquesta sol·licitud 

pot ser visualitzada per l’usuari publicador al cas d’ús gestionar sol·licituds 

pendents d’acceptació.  

5. El sistema no ha emmagatzemat cap sol·licitud a la base de dades.  
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#04 – Gestionar sol·licituds pendents d’acceptació 

Precondició: L’usuari ha iniciat sessió al sistema.  

Pas Acció Resposta esperada del sistema 
Correcte / 

Incorrecte 

1 Clicar a la pestanya de gestió 

de sol·licituds. 

També pot clicar sobre la 

pestanya de gestionar les 

sol·licituds d’altres usuaris. 

El sistema mostra a l’usuari un 

llistat amb les seves sol·licituds 

pendents d’acceptació ordenades 

segons la data de sol·licitud. 

Correcte 

2 L’usuari accepta una 

sol·licitud.  

El sistema mostra un missatge de 

confirmació. 

Correcte 

3 L’usuari confirma el missatge 

d’acceptació.  

Comprovació postcondició 1.  

El sistema guarda la sol·licitud i 

mostra un missatge d’acceptació, 

després, mostra les sol·licituds 

pendents d’acceptació. El sistema 

envia un correu a l’usuari 

sol·licitant i al publicador.   

Correcte 

4 L’usuari no confirma el 

missatge d’acceptació. 

Comprovar postcondició 2.  

El sistema mostra la pàgina amb 

el llistat de les seves sol·licituds 

pendents d’acceptació. 

Correcte 

5 L’usuari denega una 

sol·licitud. 

El sistema mostra un missatge de 

confirmació. 

Correcte 

6 L’usuari confirma el missatge 

de denegació.  

Comprovació postcondició 3. 

El sistema elimina la sol·licitud i 

mostra un missatge de eliminació 

correctament, després, mostra les 

sol·licituds pendents d’acceptació. 

El sistema envia un correu a 

l’usuari sol·licitant.  

Correcte 

7 L’usuari no confirma el 

missatge de denegació. 

Comprovar postcondició 2. 

El sistema mostra la pàgina amb 

el llistat de les seves sol·licituds 

pendents d’acceptació. 

Correcte 

Taula	  42:	  Cas	  de	  prova	  de	  gestionar	  sol·licituds	  pendents	  d’acceptació	  
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Postcondició: 

1. El sistema crea un intercanvi amb identificador igual que l’identificador de la 

sol·licitud, i canvia el tipus de la sol·licitud. S’encarrega d’enviar un correu als 

dos usuaris per a que puguin posar-se en contacte i dur a terme l’intercanvi.  

2. El sistema no crea cap intercanvi a la base de dades.  

3. El sistema elimina la sol·licitud de la base de dades i informa a l’usuari que l’ha 

sol·licitat que aquesta ha estat denegada.  

 

#05 – Modificar compte d’usuari 

Precondició: L’usuari ha iniciat sessió al sistema.  

Pas Acció Resposta esperada del sistema 
Correcte / 

Incorrecte 

1 Clicar el botó de consultar 

dades d’usuari. 

El sistema mostra les dades de 

l’usuari que està navegant.  

Correcte 

2 L’usuari clica el botó de 

modificar dades d’usuari. 

El sistema mostra un formulari 

amb totes les dades que es poden 

editar. Es mostra l’opció de 

guardar i cancel·lar.  

Correcte 

3 L’usuari modifica les dades.  

Comprovar postcondició 1.  

El sistema avisa a l’usuari que el 

seu perfil s’ha modificat 

correctament, i a continuació, en 

mostra el seu perfil. 

Correcte 

4 L’usuari no introdueix totes les 

dades obligatòries.  

Comprovar postcondició 2. 

El sistema avisa a l’usuari que ha 

d’omplir tots els camps 

obligatoris. 

Correcte 

5 L’usuari no vol guardar les 

dades modificades. 

Comprovar postcondició 2. 

El sistema mostra les dades de 

l’usuari que està navegant sense 

canvis. 

Correcte 

Taula	  43:	  Cas	  de	  prova	  de	  modificar	  compte	  d’usuari	  
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Postcondició: 

1. Les dades modificades de l’usuari es guarden a la base de dades. 

2. Les dades modificades de l’usuari no es guarden a la base de dades. 

#06 – Donar-se de baixa del sistema 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió al sistema.  

Pas Acció Resposta esperada del sistema 
Correcte / 

Incorrecte 

1 L’usuari indica que vol donar-

se de baixa del sistema. 

El sistema mostra un missatge de 

confirmació.  

Correcte 

2 L’usuari confirma el missatge.  

Comprovació postcondició 1.  

El sistema elimina l’usuari, li 

tanca la sessió i li mostra la 

pàgina inicial.  

Correcte 

3 L’usuari no confirma el 

missatge. 

Comprovar postcondició 2.  

El sistema mostra el perfil 

d’usuari, pàgina des d’on ha 

demanat donar-se de baixa. 

Correcte 

Taula	  44:	  Cas	  de	  prova	  de	  donar-‐se	  de	  baixa	  del	  sistema	  

Postcondició: 

1. L’usuari ja no existeix a la base de dades. El sistema ha eliminat l’usuari, les 

seves publicacions, les seves sol·licituds i els seus intercanvis.  

2. L’usuari segueix existint a la base de dades i també, tota la informació 

relacionada a ell.  

9.2.2. Requisits	  no	  funcionals	  
	  
Per poder realitzar les proves dels requisits no funcionals caldria tenir implementats tots 

els casos d’ús, i donat que en aquest treball només es desenvolupa un subconjunt no es 

considera l’opció a provar-ne el seu funcionament. 



	  

	  

	  
EINA	  WEB	  PER	  A	  INTERCANVIS	  LINGÜÍSTICS	  

	  
	   	  

122	  

10. CONCLUSIONS	  

10.1. Valoració	  personal	  

Durant el transcurs d’aquest treball he pogut posar en pràctica coneixements adquirits 

en vàries assignatures del Grau en Enginyeria Informàtica, com són Enginyeria de 

Requisits (ER) per definir el requisits amb els quals començar a treballar; Arquitectura 

del Software (AS) per dissenyar el funcionament del projecte; i finalment, el Projecte 

d’Enginyeria del Software (PES) el qual m’ha ajudat per saber com començar a 

gestionar un treball d’aquestes característiques, també, he aplicat coneixements d’altres 

assignatures obligatòries però menys en profunditat.  

 

Aquest projecte també m’ha permès aprendre, com crear una aplicació web amb 

tecnologies que no coneixia, un dels meus objectius personals en la realització d’aquest 

projecte. 

 

A més, el desenvolupament d’aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat en un període 

de temps limitat, més curt del que és habitual i amb una data final marcada. Per tant, en 

una situació semblant a la qual em trobaré en la meva futura vida professional.  

 

El fet de desenvolupar un projecte software d’una certa complexitat, m’ha fet veure que 

els meus estudis m’han ofert la possibilitat de saber aplicar els coneixements i buscar 

solucions per resoldre els problemes que es presenten. 
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10.2. Futur	  del	  projecte	  

Actualment, en el desenvolupament de projectes software existeix un ampli ventall de 

possibilitats d’ampliació. En el cas del projecte que he realitzat, en primer lloc caldria 

acabar el desenvolupament de la plataforma web amb la implementació de totes les 

funcionalitats especificades de bon principi, de manera que ofereixi la possibilitat de 

posar en pràctica idiomes amb diversos usuaris.  

  

Un cop completat amb el desenvolupament funcional, el sistema podria disposar de 

l’opció al canvi d’idiomes, no només en anglès, sinó que cada usuari tingui la 

possibilitat de canviar-lo al seu idioma natiu.  

 

Una funcionalitat extra que podria oferir la plataforma és permetre l’opció a buscar el 

perfil d’un usuari concret escrivint només el seu nom d’usuari o correu electrònic i no 

només a partir d’un enllaç.  

 

La definició actual del projecte defineix que el sistema s’encarregarà d’enviar als 

usuaris via correu electrònic la informació necessària de contacte per a què ambdós 

usuaris puguin quedar per realitzar el seu intercanvi. Això podria evitar-se si el sistema 

oferís l’opció d’un xat intern per posar en contacte dues persones que han acceptat dur a 

terme un intercanvi, evitant així, enviar dades privades dels usuaris.  

 

També, i donada la importància que tenen les xarxes socials a l’actualitat, aquesta 

pàgina web hauria de poder estar connectada a aquestes xarxes, oferint als usuaris la 

possibilitat  d’enregistrar-se i iniciar sessió lligada a aquestes, a més, també pugui 
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publicar a les xarxes socials el fet d’haver realitzat un intercanvi lingüístic amb un 

usuari i informar als teus amics o seguidors.  

 

Una ampliació extra a la idea d’intercanvi lingüístic és el fet de poder crear grups 

d’intercanvi o de conversa, en els quals, la plataforma podria crear una altra opció que 

permeti la formació de grups i no només de parelles.  

 

Per facilitar que l’usuari entengui ràpidament el funcionalment del sistema, aquest 

hauria de disposar d’un manual d’usuari de la pròpia pàgina, un conjunt de preguntes 

freqüents i oferir també, en cas que sigui necessari, ajuda en línia. 

 

Finalment, i un punt interessant de desenvolupament futur seria disposar d’aplicacions 

en diversos dispositius, creant una aplicació per a mòbil, tant per a Android com per a 

iOS, per tal de no limitar-ne el funcionament i oferint als seus usuaris l’opció de buscar 

parelles lingüístiques des de qualsevol dispositiu.  
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12. ANNEX	  

12.1. Glossari	  

Intercanvi lingüístic. 

És l’acte de bescanvi d’una llengua. Un usuari A ofereix ajuda a un usuari B amb la 

seva llengua i viceversa.  

Intercanvi pendent d’acceptació. 

Sol·licitud d’intercanvi realitzada per un usuari A a un usuari B, pendent que aquest 

usuari B l’accepti i per tant, confirmi que es realitzarà l’intercanvi lingüístic.  

Parella lingüística. 

Conjunt de dues persones destinades a realitzar un intercanvi lingüístic. 

Publicació. 

És l’anunci que realitza un usuari per poder-se donar a terme un intercanvi lingüístic.  

Usuari publicador. 

Persona que realitza una publicació d’intercanvi. 

Usuari sol·licitant. 

Persona que demana una publicació realitzada per un altre usuari per poder fer un 

intercanvi. 
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12.2. Manual	  d’instal·∙lació	  

L’entorn de treball per realitzar el desenvolupament d’aquest projecte ha estat Eclispe, 

una eina de desenvolupament integrat que pot ser utilitzar amb PHP. També s’ha 

utilitzat XAMPP, que és una distribució d’Apache Webserver, juntament amb mySQL i 

PHP. 

 

Els passos d’instal·lació són els següents: 

1. Descarregar XAMPP i descomprimir-lo a la unitat C. 

2. Descarregar CodeIgniter i descomprimir-lo a la unitat C dins d’una carpeta 

anomenada “CodeIgniter”. 

3. Obrir la carpeta CodeIgniter, dins d’aquesta es crearà una subcarpeta anomenada 

“Copy_of_CodeIgniter”. 

4. Obrir Eclipse i establir l’espai de treball a qualsevol carpeta mentre no sigui 

XAMPP/htdocs. 

5. Dins l’Eclipse, seleccionar File/New/Create New Project/PHP Project 

6. Escollir l’opció de “Create from existint source”, i navegar fins a 

C:/CodeIgniter/Copy_of_CodeIgniter. Anomenar el projecte segons interessi i 

guardar-lo.  

7. Canviar l’espai de treball d’Eclipse a la carpeta htdocs del directori XAMPP. 

8. Al menú d’Ecplise, seleccionar File/Import/General/”Import existint projects 

into workspace”. 

9. Buscar a C:/CodeIgniter i seleccionar Copy_of_CodeIgniter. El projecte que 

s’ha creat hauria d’aparèixer a la llista de projecte i s’ha de seleccionar de forma 

automàtica la còpia. 
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10. IMPORTANT. Marcar l’opció “copy files into workspace” abans d’acabar 

d’importar el projecte. 

11. Ara, ja està el projecte a la carpeta htdocs del director XAMPP. Per verificar-ho, 

obre el navegador i escriu: http://localhost/nom_del_projecte i s’hauria de veure 

la pàgina de benvinguda de CodeIgniter. El projecte ja està preparat per editar-

lo.  

 

Els projectes futurs poden crear-se directament des del pas número 8.  
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