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1. ABSTRACT 

El present projecte  consisteix en realitzar un estudi del domini de les RMT, i més 

concretament de diferents softwares  del  mercat amb funcionalitats que donin suport a 

les activitats relacionades amb l’Enginyeria de Requisits. 

 

El  resultat  del projecte és una descripció completa del domini de les RMT, un model de 

qualitat que descrigui els atributs de qualitat rellevants per a l’àmbit de les RMT i una 

avaluació d’algunes de les eines d’aquest domini disponibles en el mercat actual de 

productes software. El model de qualitat haurà de ser una extensió del model de qualitat 

de producte proposat en l’estàndard de qualitat del software ISO/IEC 25010. [4]. 

 

Actualment, a la Facultat d’Informàtica de Barcelona, alguns membres de l’equip 

d’investigació d’enginyeria de  Software, “Group of Software and Service Engineering  

(GESSI)”  estan  fent  recerca dins del camp de les Eines de Gestió de Requisits 

(Requirements Management  Tools - “RMT”). Un  dels  principals  objectius d’aquest  

grup d’investigació  consisteix  en  l’aplicació  de  mètodes de  reutilització de requisits 

mitjançant patrons. En concret, dins d’aquest àmbit, GESSI ha fet una proposta de reus 

en base a l’ús de patrons de requisits, i han anomenat a aquest framework PABRE [2]. 

 

El resultat d’aquest Treball Final de Grau (TFG) pot ajudar als membres de GESSI a 

tenir una visió global de quin és l’estat de les eines de gestió de requisits a l’actualitat i 

decidir quin enfocament  prenen  a  l’hora  de  seguir  treballant  amb  els mètodes  de 

reutilització  dins  d’aquestes  eines, o a l’hora d’integrar el sistema software que dóna 

suport a PABRE [3] amb aquestes eines. 

 

Nota: Per tal de construir el model de qualitat s’utilitzarà el sistema DesCOTS [5], 

desenvolupat pel grup de GESSI. 
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2. L’ENGINYERIA DE REQUISITS 

El desenvolupament de sistemes software és un procés complex. La correcta definició i 

gestió d’un projecte, en el marc del qual es fa el desenvolupament del mateix, és clau 

per assegurar l’assoliment d’objectius i l’èxit final. 

 

Veiem algunes definicions d’enginyeria de requisits: 

 

“És el procés de definir requisits a través d’un mètode iteratiu i cooperatiu que 

consisteix en analitzar el problema, documentar el resultat de la observació i avaluar el 

coneixement adquirit.” - Loucopoulos, P; Karakostas, V (1995) [10] 

 

“L’Enginyeria de requisits és la branca de l’enginyeria del software que tracta 

dels objectius, funcions i restriccions de sistemes software. També tracta de la relació 

d’aquests tres factors amb l’especificació precisa del comportament del software.” - 

Zave (1997) [10] 

 

Prenent com a referència les definicions anteriors, podem dir que l’Enginyeria de 

requisits és el procés de definició de les característiques que tindrà un sistema software. 

Destaquem 3 objectius principals dins de l’enginyeria de requisits [7]: 

 

1. Tots els requisits rellevants han d’estar correctament definits en el nivell de detall 

i precisió necessaris. 

2. Tots els requisits han de ser acordats entre els diferents stakeholders o parts 

implicades. 

3. Tots els requisits han d’estar correctament documentats i especificats seguint un 

format i una normativa específica que assegura la seva comprensió per totes les 

parts implicades. 

 

L’Enginyeria de requisits és un procés de vital importància per a la construcció d’un 

sistema software ja que, definir correctament i amb precisió allò que s’ha de construir, 

redueix la necessitat de rectificar durant el desenvolupament, la qual cosa pot provocar 

la fallida d’un projecte. 
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Així es va posar en evidència en un estudi fet per Standish report [20] que va enquestar 

a 9235 projectes TIC i va arribar a la conclusió de que la principal causa de fracàs era 

una mala planificació i gestió de requisits del sistema software. 

 

 
Figura 1: Standish Group International CHAOS Survey – U.S.A the Factors for Project Failure 

 

A més a més, l’estudi d’Standish report va ser capaç de distingir i classificar en funció 

del seu grau d’importància quines eren les principals causes de fallida. 

 
Figura 2: Standish Group International CHAOS Survey – Project Failure Due to Requirements 

Factor 
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Com es fa evident, els problemes de definició de requisits en un projecte o gestionar-los 

d’una manera errònia provoca en la majoria de casos la fallida del projecte i, en 

conseqüència, la pèrdua dels recursos invertits per part de l’empresa. 

 

No és d’estranyar que, en vista de la importància de gestionar els requisits [29], les 

empreses busquin solucions per assegurar la gestió dels requisits dels seus projectes 

es realitza de manera correcta. Aquesta nova demanda provoca que el 

desenvolupament i comercialització de les eines de gestió de requisits creixi cada cop 

més. 

 

A continuació s’introduiran alguns conceptes necessaris per a facilitar al lector la 

comprensió de l’estudi i l’anàlisi que es realitza en aquest projecte. 

 

2.1. Què és un requisit? 

Abans de parlar d’eines de Gestió de Requisits, és necessari definir i entendre 

correctament a què ens referim quan parlem de Requisits. Existeixen moltes definicions 

de requisits; s’han seleccionat les que es consideren més completes i correctes: 

 

“Condició o capcacitat que un usuari necessita per poder resoldre un problema o 

aconseguir un objectiu.” - IEEE [10] 

 

“Condició o capacitat que ha de tenir un sistema per satisfer un contracte, 

estàndard, especificació, o una altra documentació formalment imposada.” - IEEE [10] 

 

Combinant les dues definicions anteriors obtenim el següent: 

 

“Un requisit és una entitat que descriu alguna característica en concret que un 

producte, procés o projecte ha de complir per aconseguir la satisfacció de qui l’utilitza, 

compra o paga”. 
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En l’enginyeria de requisits, classifiquem els requists en tres tipus [10]: 

 

 Requisits funcional: Consisteixen en una descripció de la interacció entre el 

sistema i el seu entorn. Podem dir que un requisit funcional és una condició que 

requereix que el software faci una determinada tasca. 

 

 Requisits de qualitat: Són aquells que descriuen una condició que requereix 

que el software o la seva execució tingui unes certes garanties d’eficàcia i 

eficiència. 

 

 Restriccions: Són condicions exigides d’entrada sobre com s’ha de 

desenvolupar el sistema, el context en el qual haurà de funcionar o les 

característiques que ha de tenir. 

 

Tots els requisits han de complir les següents propietats [10]: 

 

 Abstracte: Ha de ser independent de la implementació. 

 No ambigu: Es pot interpretar només d’una sola manera. 

 Traçable: Es coneix el seu origen. Hem de saber l’àmbit al que pertany i l’usuari 

que n’és el responsable. 

 Validable: Existeix una manera de comprovar que el sistema el compleix. Els 

requisits que no siguin mesurables els descomposarem en un o varis que si que 

ho siguin. Per exemple: El requisit “L’interfície ha de ser fàcil d’entendre” el 

definirem com: “Un usuari novell ha de tardar menys de 20 minuts en 

familiaritzar-se amb l’entorn”. 

 

2.2. Què és la gestió de requisits? 

 

Dins del domini de l’enginyeria de requisits, l’àmbit de més interès per aquest estudi és 

el de la gestió de requisits. Per definir aquest concepte ens basarem en la definició feta 

per Klaus Pohl al seu llibre “Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and 

Techniques” [7]: 
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La gestió de requisits és un procés que consisteix en [7]: 

 

1. Observar el context del sistema 

El context en el qual es desenvolupa el sistema està sotmès a canvis constants; 

l’observació i estudi del mateix permet detectar canvis i suggerir modificacions sobre els 

requisits definits en el sistema perquè s’adaptin a les noves característiques del context. 

Els principals canvis que pot patir el context del sistema són: 

 Aparició d’una nova tecnologia o un producte de la competència 

 Canvis en la legislació existent 

 Evolució dels objectius dels stakeholders 

 Aparició de nous stakeholders 

 Canvis en la política de l’empresa 

 Canvis en la manera que els diferents actors intervenen amb el sistema 

 

2. Gestionar les activitats d’enginyeria de requisits 

Consisteix en definir, monitoritzar, controlar i ajustar la planificació dels processos 

d’elicitació, documentació, negociació i validació. Aquest procés ha de ser revisat de 

manera constant ja que, alguns canvis en el context, poden requerir de noves 

estratègies l’elicitació per definir nous requisits o modificar els ja existents. 

 

3. Gestionar els artefactes dels requisits 

Es tracta d’una tasca de vital importància donada la gran quantitat de requisits 

documentats en un projecte i la contínua evolució dels mateixos al llarg del 

desenvolupament. Consisteix en realitzar tasques de definició i traçabilitat sobre els 

requisits per documentar-los i gestionar-ne l’evolució al llarg del desenvolupament. 

Destaquem les següents funcionalitats com a principals, que seran definides en 

profunditat el següent capítol: 

 Definició dels atributs dels requisits 

 Control del canvi i traçabilitat de requisits 

 Priorització de requisits 
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2.3. Què són les Eines de Gestió de Requisits? 

Donada la complexitat que pot representar el volum i detall dels requisits que s’han de 

definir i la seva gestió, sorgeix la necessitat de les Eines de Gestió de Requisits o RMT. 

Són softwares especialitzats que faciliten totes les tasques relacionades amb els 

requisits. 

 

Els beneficis d’utilitzar una RMT són molts i molt variats; destaquen els següents: 

 

1. Agiliten el procés de desenvolupament 

Utilitzar una RMT redueix el temps que es dedica a la gestió dels requisits, sobretot en 

les tasques referents al control del canvi i les versions. A més, permet que l’equip de 

desenvolupament pugui visualitzar en tot moment els diferents requisits del projecte i la 

seva prioritat, la qual cosa evita que els responsables hagin d’informar constantment als 

integrants de l’equip. 

 

2. Afavoreixen la col·laboració i participació dels actors del projecte 

Tal i com hem mencionat anteriorment, una RMT és un reflex del que és el projecte (la 

seva definició, el seu estat de desenvolupament, etc.); les diferents parts troben en la 

RMT una manera àgil i comprensible de comunicar-se. 

 

3. Permeten visualitzar i analitzar els canvis i l’impacte dels mateixos 

Tots els projectes es sotmeten a canvis durant el seu desenvolupament. Les RMT són 

capaces de gestionar aquests canvis de manera que el projecte els pugui adoptar tenint 

en compte les conseqüències i l’impacte dels mateixos. 

 

4. Permeten recopilar i monitoritzar tota la informació relacionada amb el projecte 

Quan una RMT dona suport a un projecte, es converteix en un directori on totes les 

parts implicades aporten informació durant el desenvolupament. Disposar de tota 

aquesta informació en un mateix lloc i en un format unificat ajuda als diferents 

responsables a mantenir el control i monitoritzar el correcte desenvolupament del 

projecte. 
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5. Minimitzen els riscos del projecte 

Agilitar el desenvolupament, millorar la comunicació, gestionar elsl canvis i monitoritzar 

el projecte són pràctiques que, dutes a terme correctament, redueixen en gran mesura 

l’aparició de problemàtiques que suposin la fallida del projecte. 
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3. EL DOMINI DE LES EINES DE GESTIÓ DE REQUISITS 

Per tal de procedir amb el nostre estudi, és necessari fer una anàlisi en profunditat del 

domini de les RMT. A continuació, es presenten els objectius principals d’aquestes 

eines, els diferents rols d’usuari i actors d’aquest domini i com aquests interactuen amb 

les RMT. 

 

Més endavant es fa una anàlisi de la necessitat i l’interès de les empreses en utilitzar 

RMT per gestionar els seus requisits. Per últim es proposa un llistat dels productes més 

importants del domini de les RMT amb les seves definicions i, es seleccionaran els que 

seran objecte d’avaluació. 

 

L’última part d’aquest capítol es presenta una possible classificació de les RMT i quins 

són els dominis més importants que es relacionen amb elles. 

 

3.1. Objectius principals 

Els objectius del domini de la gestió de requisits són molts i molt variats; per tal de 

simplificar l’estudi hem realitzat una classificació en 8 grups. 

 

Objectiu número 1: Anàlisi de requisits 

Les RMT faciliten el procés d’anàlisi de requisits que inclou principalment dos tipus 

d’activitats: 

 Elicitació de requisits: realitzar entrevistes, estudiar la documentació, fer 

brainstorming, etc. 

 Anàlisi de les dades recollides per determinar el nivell de claredat, completesa i 

consistència dels possibles requisits. 

 

Objectiu número 2: Definició de requisits 

Les RMT recullen i documenten tots els requisits d’un projecte i enregistren 

correctament cadascun dels seus atributs. La documentació de requisits pot estar 

formada per llistats d’atributs, documents escrits en llenguatge natural, use cases, user 

stories o especificacions dels processos. 
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La gestió de requisits implica: 

 Creació de requisits: Capacitat definir un requisit i assignar-lo a un projecte i un 

responsable en concret. En la definició del requisit podrem definir els seus 

atributs bàsics (nom i contingut) i altres paràmetres com la descripció i l’estat del 

requisit. 

 Eliminació de requisits: Capacitat d’eliminar per complet requisits del sistema. 

 Edició de requisits: Capacitat de modificar els paràmetres i atributs d’un requisit. 

 Gestió d’atributs: Capacitat de modificar la parametrització d’un requisit (definir 

nous atributs, modificar els atributs per defecte, etc.). 

 Categorització de requisits: Capacitat d’assignar categories als requisits per 

classificar-los i ordenar-los. 

 Priorització de requisits: Capacitat d'assignar diferents nivells de prioritat als 

requisits en la seva definició i reprioritzar-los durant realització del projecte en 

funció del valor que proporcien al client o la rellevància dins del marc del 

desenvolupament 

 

Objectiu número 3: Classificació i visualització de requisits 

Les RMT són capaces de classificar els requisits per facilitar-ne la gestió i visualització 

per part dels usuaris.  És imprescindible que la visualització dels llistats de requisits es 

pugui configurar, no només en funció dels atributs, sinó també de la categoria o grup al 

que pertanyen. 

 

La majoria de les RMT disposen de mecanismes automatitzats que informen a les parts 

interessades del projecte sobre l’estat del mateix i els canvis als que està sotmès. 

Mantenir informats els stakeholders ajuda a unificar els criteris entre desenvolupadors i 

clients i a anticipar-se als possibles problemes que es puguin originar durant el 

desenvolupament d’un projecte. 

 

Dins d’aquest objectiu distingim funcionalitats com: 

 Gestió de categories: Capacitat per modificar les categories existents o definir-ne 

de noves. 

 Visualització de requisits: Capacitat de generar llistats de requisits, gestionar 

aquests llistats en funció dels atributs, filtrar requisits en funció de variables, etc. 
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 Generació i enviament d’informes: Els informes sobre canvis o l’estat de 

desenvolupament poden ser exportats i enviats a les diferents parts implicades 

per mantenir-les informades. 

 

 

Objectiu número 4: Control del canvi i traçabilitat 

La gestió del canvi per part d’una RMT és un dels processos més importants ja que 

gestionar-lo sense una eina especialitzada és un procés difícil i costós. Tots els 

projectes són sotmesos a modificacions durant el seu desenvolupament, ja sigui a 

causa de problemes durant l’execució o la planificació del mateix o degut a canvis 

demanats pel client; per aquest motiu és necessari normalitzar el canvi, estandarditzar-

lo i planificar-lo. 

 

La traçabilitat de requisits consisteix a monitoritzar la vida d’un requisit a partir de 

definir-ne l’estat i modificar-lo a mesura que es produeix el desenvolupament del 

projecte. D’aquesta manera podem mantenir un control sobre els canvis que es 

produeixen en un requisit, quin usuari provoca aquests canvis a més d’una visió global 

de l’estat en el que es troba el projecte. 

 

Una correcta gestió del versionatge i dels canvis permetrà identificar-ne l’impacte i 

l’abast; d’aquesta manera les empreses són capaces d’anticipar-se i superar els 

possibles problemes que els canvis poden provocar. 

 

Per assolir els objectius de control dels canvis i traçabilitat calen les següents 

funcionalitats:  

 Gestió del versionatge: Capacitat de gestionar i visualitzar l’històric dun requisit o 

d’un projecte i identificar quin usuari ha sigut el responsable dels canvis 

generats. 

 Gestió de solicituds de canvi: Capacitat per tramitar solicituts de canvi, 

parametritzar-les mitjançant atributs, gestionar el seu estat, etc. 

 Notificació de projectes que usen requisits reusables (veure apartat següent) i 

que s'han vist sotmesos a canvis. 
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Objectiu número 5: Gestió d’usuaris i control d’accés 

Com en la majoria d’eines de gestió, és imprescindible que la RMT sigui capaç de 

gestionar els diferents usuaris que accedeixen i fan ús de la plataforma. Així, podrem 

configurar el control i tipus d’accés de manera que cada usuari o grup d’usuaris pugui 

únicament gestionar els requisits dels quals n’és responsable. Per exemple, definirem 

que l’analista de negoci pugui modificar únicament els requisits d’usuari mentre que, 

l’analista de sistemes, pot modificar els requisits de sistema. 

 

Les funcionalitats principals d’aquest objectiu són: 

 Administració d’usuaris: Capacitat per crear, modificar i eliminar usuaris. 

 Definició de rols i permisos: Capacitat per crear rols diferenciats i assignar 

diferents permisos i tipus d’accés i, definició de vistes en funció dels rols creats. 

 Procediment d’autenticació: Accedir a la plataforma a partir d’un usuari i 

contrasenya per tal d’evitar fugues d’informació. 

 

 

Objectiu número 6: Reus de requisits 

Una de les prioritats actuals dels desenvolupadors de RMTs es oferir facilitats d’ús als 

usuaris per tal d’estalviar temps. El reús de requisits és un conjunt de pràctiques que 

permeten optimitzar el processos d’elicitació, validació i documentació de requisits del 

software utiltizant patrons o reutilitzant els requisits definits anteriorment. Gràcies a 

aquestes pràctiques, els enginyers de requisits optimitzen el temps d’ús de la RMT i 

millora la qualitat de l’especificació de requisits final. 

 

Es tracta d’un camp poc desenvolupat però la seva mportància el converteix en un 

camp de recerca i investigació de gran interès. 

 

Algunes de les tècniques més utilitzades són: 

 Crear patrons per definir requisits: Un patró de requisits és una guia per escriure 

un tipus de requisit en particular; defineix què explicar sobre ell, quines són les 

característiques més rellevants i suggereix requisits relacionats. Es poden crear 

patrons basats en estàndards del software, el nucli de funcionalitats concrets 

d’un projecte, la normativa o legislació del context, etc. 
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 Reaprofitar requisits d’altres projectes: Un cop definits els requisits en un 

projecte aquests poden ser reutilitzats i compartits en altres projectes. Les RMTs 

permeten copiar i enganxar requisits i configurar la seva sincronització, de 

manera que podem decidir des d’on es poden editar i les característiques de la 

propagació dels canvis que apliquem. 

 

En la majoria de casos, quan reutilitzem requisits o altres entitats som capaços de traçar 

l’orígen d’allò que hem utilitzat i treballar de manera sincronitzada, de manera que els 

canvis aplicats en requisits reutilitzats es propaguen a tots els projectes on hi hagi el 

requisit. 

 

El procés de reús de requisits pot desencadenar el reús d’altres entitats com ara els 

casos d’ús o les proves definides a partir d’un requisit. 

 

D’altra banda, les RMT també contemplen la possibilitat d’obtenir requisits d’altres fonts 

o exportar-los per a que puguin ser utilitzats per altres RMT o eines d’altres dominis 

software (per exemple planificadors de projectes o eines de modelatge). 

 

 Importar requisits: Capacitat del sistema d'importar requisits per ser usats en 

varis sistemes. Els formats principals són txt, html i csv. 

 Exportar requisits: Capacitat del sistema d’exportar requisits per utilitzar-los en 

altres dominis software. 

 

Objectiu número 7: Testeig de requisits 

 

Un cop creats els requisits d’un projecte hem de ser capaços de verificar que estan 

definits amb el nivell de detall necessari i que no causen problemes en el disseny i 

implemntació del projecte. 

 

Les RMTs permeten definir test cases, que són les entitats que descriuen la 

metodologia que hem de seguir per comprovar que un determinat requisit es complex 

en el sistema. Podrem definir el conjunt d’accions que s’han de realitzar per testejar el 

requisit i els resultats que haurem d’obtenir al executar-les. 
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Objectiu número 8: Integració amb altres eines 

La gestió de requisits és un procés molt important de la gestió de projectes, per aquest 

motiu la majoria d'RMTs existents al mercat permeten la integració amb eines 

especialitzades amb gestió de projectes. 

 

Gràcies a aquesta integració, les RMTs aconsegueixen centralitzar el procés de gestió 

de projectes i requisits en una mateixa eina adoptant funcionalitats com ara 

documentació de projectes, gestió temporal, modelització de requisits, etc. 

 

Més endavant en aquest capítol veurem alguns exemples d'aquesta integració. 
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3.2. Rols d’usuari i actors 

Un cop definits els diferents objectius i funcionalitats de les eines de gestió de requisits 

passem a centrar-nos en els rols d’usuari o actors que actuen amb aquests tipus de 

sistemes. Distingim principalment dos tipus de rols d’usuari interessats en els productes 

del domini: els promotors que són usuaris de l’empresa que fa el desenvolupament o 

procura l’adquisició del software pel que es fa l’anàlisi de requisits, i els clients que són 

els que han encarregat el desenvolupament o adquisició del software. 

 

3.2.1. Promotors 

Podem entendre els promotors com aquelles persones que fan ús de la RMT. En el cas 

de les eines de gestió de requisits, el conjunt d’usuaris de tipus promotor són tots 

aquells que necessiten interactuar amb els requisits d’un projecte en algun moment del 

desenvolupament del software objectiu del projecte.  

 

El nombre de rols dependrà de la RMT i de l’ús que se’n faci dins de l’empresa però 

principalment destacarem els següents rols (veure Taula 3): 

 

a. Analista de negoci 

És la persona encarregada d’entendre i definir quines són les necessitats del client i 

transformar-les en requisits del projecte. Participa en la primera part de tot el procés 

d’enginyeria de requisits, tant en l’elicitació, com la definició i el contacte amb el client. 

 

b. Cap de projectes 

És el màxim responsable de dirigir i coordinar el desenvolupament del projecte i 

transmetre a l’equip de desenvolupadors les prioritats dels requisits definides pels 

analistes de negoci. A mesura que s’avança la feina, modifica l’estat dels requisits 

perquè altres actors vegin com evoluciona el projecte. 

 

c. Desenvolupador 

És l’encarregat de realitzar el projecte, transformant els requisits definits en 

funcionalitats o especificacions del projecte. Per projectes petits o amb un equip de 

desenvolupadors limitat també s’encarreguen d’actualitzar els estats dels requisits a 

mesura que es completa el desenvolupament. 
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d. Tester 

Són els responsables dels processos de testeig i prova del projecte. S’encarreguen de 

confirmar en última instància que un requisit ha estat correctament resolt abans de 

presentar el producte al client. 

 

e. Responsable de vendes / màrqueting 

En cas de que el projecte hagi de ser comercialitzat, és necessari que els responsables 

de vendes i màrqueting tinguin present quines són les funcionalitats del projecte i quin 

és el seu estat de desenvolupament, per tal de poder definir les estratègies de 

comercialització i planificar les campanyes de màrqueting i publicitat del mateix. 

 

 

3.2.2. Client 

Quan parlem de client estem pensant en la persona interessada en adquirir el producte 

que el promotor està desenvolupant o està aconseguint mitjançant un procés de 

selecció de software. En el domini de les RMT, distingirem dos tipus de clients (veure 

Taula 3). 

 

a. Comprador: 

És l’actor que ha encarregat el desenvolupament o compra del producte a partir del qual 

es realitza tot el procés d’anàlisi i enginyeria de requisits. És imprescindible que el client 

estigui informat en tot moment de l’estat de desenvolupament del projecte i que participi 

en el consens de les seves funcionalitats. 

 

 

b. Usuari Final: 

Quan parlem d’usuari final fem referència a la persona que fa servir el producte resultant 

del desenvolupament del projecte. Per a definir correctament un projecte, no només 

hem de tenir en compte les necessitats del client sinó també les de la persona que 

l’utilitzarà. Característiques com el nivell de formació de l’usuari o la capacitat 

d’aprenentatge són vitals per la correcta definició d’un projecte. 
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Actor Tipus Perspectiva Objectiu 

Sistema de Gestió de 

Requisits 

Software Interna Aportar els mecanismes per definir i 

gestionar els requisits. 

Analista de Negoci Promotor Interna Definir les necessitats del client i 

avaluar la rendibilitat del projecte. 

Cap de Projectes Promotor Interna Dirigir i coordinar tot el 

desenvolupament. 

Desenvolupador Promotor Interna Desenvolupar el projecte a partir 

dels requisits descrits. 

Tester Promotor Interna Posar  a prova les funcionalitats del 

producte abans de la seva entrega. 

 

Ventes i Màrqueting Promotor Interna Definir les estratègies de venda i 

publicitat del producte final. 

Comprador Client Externa Comprar el producte. 

Usuari Final Client Externa Utilitzar el producte. 

 

Taula 1: Actors del Domini de la gestió dels requisits 
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3.3. RMT a les Empreses 

3.3.1. Anàlisi en funció de les necessitats de l’empresa 

L’objectiu principal de les eines de gestió de requisits consisteix en facilitar la feina dels 

processos relacionats amb l’enginyeria de requisits (organització documental, 

comunicació entre les parts interessades, etc.). És per aquest motiu que, les empreses 

que hagin de desenvolupar projectes complexes, són les que trauran més benefici al 

utilitzar-les. 

 

A continuació, he definit una possible distribució dels graus d'interès en funció de les 

característiques i tipus d'empresa. 

 

GRAU Tipus d’empresa Característiques 

GRAU 1: Rendiment 

Baix 

Qualsevol sector o activitat - Càrrega de feina per projecte moderada 

- Número de projectes baix 

- Només un responsable 

- Equip de desenvolupament petit 

- No utilitzen software per definir i gestionar els requisits 

GRAU 2: Rendiment 

Moderat 

Empreses del sector TIC que 

desenvolupin projectes 

(interns i/o externs) amb un alt 

component en Software 

- Càrrega de feina per projecte alta 

- Número de projectes moderat 

- Varis responsables i parts implicades 

- Equip de desenvolupament mitjà 

- Algunes utilitzen RMTs però la majoria opten per 

processadors de textos per gestionar els requisits 

GRAU 3: Rendiment 

Alt 

Empreses del sector TIC 

especialitzades en consultoria 

i analisi de projectes. 

- Càrrega de feina per projecte molt alta 

- Gran número de projectes i actors implicats 

- Solen utilitzar RMTs normalment desenvolupades per la 

pròpia empresa. 

Taula 2: Graus d’interès de les Empreses per les RMT. 
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3.4. Productes importants del domini 

 

Existeixen diverses eines que ofereixen funcionalitats de gestió de requisits a nivell 

mundial, i un dels objectius d’aquest projecte és investigar quines són les més rellevants 

i actuals.  

 

Per tal de seleccionar les RMTs més representatives per l'estudi, m'he basat en els 

següents criteris: 

 Eines que apareixen al llistat de Makingofsoftware [22] 

 Eines recomanades pel director del projecte. 

 Eines amb actualitzacions o versions posteriors a Gener del 2014. 

 Eines gratuïtes o amb accés demo gratuït. 

 Eines amb documentació i descripcions accessibles. 

 

A continuació es presenten les eines seleccionades que serviran per preprar la base del 

present estudi. 

 

Rational RequisitPRO 

Eina centrada en la gestió documental, que emmagatzema els requisits associats a 

documents tot i que també permet guardar-los directament a la base de dades. És 

especialment útil pel que fa al control de canvi de requisits, amb traçabilitat per 

especificacions de software i proves [16]. 

 

Visure IRqA (Integral Requisite Analizer) 

Es tracta d’una de les eines de gestió de requisits espanyola més completa del mercat. 

Els requisits es guarden en documents Word i les descripcions dels mateixos poden 

referenciar a documents externs com taules, gràfics i fulls de càlcul. Permet establir 

relacions entre els requisits i es pot integrar amb Rational Rose [17]. 
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Telelogic DOORS 

Es tracta d’un sistema multiplataforma dissenyat per la Gestió de Requisits mitjançant 

captura, traçabilitat, enllaçat anàlisi i gestió dels canvis. Permet gestionar un gran 

nombre de requisits de manera eficient mitjançant l’ús d’una base de dades senzilla 

[18]. 

 

Jama 

Una eina capaç de gestionar projectes complexos amb un gran nombre de requisits i un 

volum de canvi bastant elevat en els mateixos. També permet la integració amb altres 

sistemes, a destacar el gestor de projectes JIRA [11]. 

 

Polarion Requirements 

Es tracta d'una de les eines amb accés web més completes del mercat en quan a 

funcionalitats i personalització [12]. Un dels principals avantatges resideix en el volum 

de funcionalitats encarregades de gestionar les enitats relacionades amb la gestió de 

reuisits com ara projectes, requisits, casos d'ús, usuaris, rols, permisos, etc. A més, 

també permet la integració amb el gestor de projectes JIRA. 

 

GatherSpace 

Tot i que és una mica limitada en quan a funcionalitats, la seva simplicitat i facilitat d'ús 

la converteix en una eina perfecte per a gestionar projectes petits que no requereixin de 

configuracions complexes en la seva definició. Es tracta d'una eina gratuïta parcialment, 

que utilitza tecnologia cloud l'objectiu principal de la qual és realitzar les tasques de 

gestió de requisits i projectes de manera ràpida i eficaç [13]. 

 

Altres eines importants del domini són: 

 Borland CaliberRM 

 Insoft Prosareq 

 ViewSet PACE 

 Igatech Systems RDT 

 SpeeDEV RM  
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3.5. Classificació de les RMT 

 

Pel que fa a la Classificació de les RMT no he trobat una taxonomia acceptada ni cap 

estàndard de classificació de dominis de productes software. En la majoria de casos, 

cada proveïdor de software i altres fons on es classifiquen aquests productes utilitzen la 

seva pròpia taxonomia. 

 

En aquest projecte, s’han classificat les RMT segons la taxonomia proposada a [6] pel 

mateix grup de recerca GESSI com podem veure a la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Classificació en arbre de les RMT 
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Context de Software Applications 

Una aplicació de software és una eina de caràcter informàtic que permet a l’usuari 

realitzar una o varies tasques a través del ordinador. En el cas de les RMT, parlarem de 

tasques relacionades amb la gestió de requisits. 

 

Context de Business Applications 

Les aplicacions de software es poden categoritzar en 4 grans àmbits: aplicacions de 

negoci, aplicacions de utilitat, aplicacions personals i aplicacions d’entreteniment. Les 

RMT les categoritzem dins de l’àmbit de business applications o aplicacions de negoci 

ja que són aplicacions especialitzades per ajudar els procéssos de negoci de les 

empreses. 

 

Context de Single User Systems i Multi-User Systems 

Per a la nostra classificació he decidit eliminar aquest nivell donat que es tracta d’una 

categorització obsoleta. Actualment, la majoria d’aplicacions de software i més 

concretament aquelles orientades als procéssos de negoci de les empreses contemplen 

la possibilitat d’accés simultani de varis usuaris al sistema. 

 

Context de Internal Software 

D’altra banda, podem afirmar que les RMT pertànyen al grup de software Intern o 

Internal Software, que el formen totes aquelles aplicacions que són d’ús intern de la 

pròpia empresa (en contraposició a softwares de tipus externs com els que gestionen la 

cadena de subministrament o la relació amb els clients d’una empresa). 

 

Context de Collaboration Software 

Dins del software de tipus intern, classifiquem les RMT com a software de tipus 

col·laboratiu o collaboration Software ja que el seu pròposit és ajudar a les persones 

que paricipen en una tasca a aconseguir els seus objectius. Les RMT, així com altres 

eines de tipus colaboratiu, transformen la manera en com la documentació i les 

persones es relacionen, afavorint la comunicació i millorarnt els procéssos de negoci 

vinculats a un projecte o tasca en concret. 

  



 

 

30 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

Context de Specific purpose collaboration software 

El software de tipus col·laboratiu es pot subdividir en general i específic. Les RMT es 

categoritzen dins de les de tipus específic ja que el seu objectiu principal únicament 

engloba la gestió de requisits pel desenvolupament de software mentre que altres 

softwares més genèrics inclouen altres funcionalitats de caire més general dins del 

software col·laboratiu. 

 

Context de Software development Tools 

Com hem mencionat abans, el propòsit específic de les RMT és ajudar en el 

desenvolupament de software. Per aquest motiu podem concretar més en la seva 

categorització especificant que es tracta d’una eina de desenvolupament de software. 

 

Context de Requirements Management Tools 

Finalment, dins de les eines de desenvolupament de software trobem el nivell concret 

de les RMT. 
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3.5.1 Dominis en el mateix context de les RMT 

Les RMT es troben en el context de les eines de desenvolupament de projectes. Per 

aquest motiu és molt comú que moltes RMTs es poden integrar amb d’altres eines del 

mateix context encarregades d’executar altres tasques com la planificació de projectes i 

d’altres. 

 

Distingim 2 àmbits principals en els quals aquesta integració és possible: la gestió i 

planificació de projectes i la modelització de sistemes. 

 

a. Gestió i planificació de projectes 

La gestió de projectes és el procés i la activitat de planificar, organitzar i controlar els 

recursos i procéssos per tal d’assegurar que un projecte arriba a complir el seu objectiu. 

Les eines d’aquest domini permeten reduïr el temps de gestió necessari automatitzant 

les tasques principals de gestió de projectes. Alguns exemples d’aquestes eines són: 

ActivellCollab, Assembla o TeamBox. 

 

La gestió i planificació de projectes es troba molt relacionada amb el domini de la gestió 

de requisits, per aquest motiu, la integració entre aquests dos tipus d’eines fa possible 

que els usuaris obtinguin el millor de cadascuna. D’una banda s’utiliitza la RMT per 

gestionar requisits, controlar la traçabilitat i la gestió documental i d’altra banda l’eina de 

gestió de projectes s’encarrega de la gestió de tasques i de projectes, control del 

workflow, sprints. 

 

Les entitats sobre les que treballen ambdues eines són les mateixes, de manera que 

tots els requisits i la informació definida a la RMT és automàticament subministrada a 

l’eina de gestió de projectes oferint traçabilitat completa, és a dir sense perdre la 

capacitat de veure el qui, el com i el què de cada canvi. D’aquesta manera 

s’aconsegueix eliminar problemes de comunicació entre les parts implicades i la 

necessitat de replicar feina. 

 

L’exemple més representatiu d’aquesta integració és la que realitza la RMT JAMA sobre 

el gestor de projectes JIRA [19]. 
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b. Modelització de sistemes 

La majoria d’eines de modelització de sistemes disposen de funcionalitats per modelar 

els requisits ja que es completen mutuament perquè els procéssos de gestió de 

requisitis i modelatge dels mateixos van de la mà. Les RMT integren dins dels seus 

procéssos funcionalitats de modelatge o que les eines de modelatge integrin funcions 

pròpies de les RMT. 

 

Aquest és el cas de l’Enterprise Architect, una eina de modelització en UML creada per 

l’empresa Sparx Systems que, dins del seu ampli ventall de possibilitats, conté 

funcionalitats tant de modelatge com de gestió de requisits. Enterprise Architect ofereix 

la possibilitat de ser integrat amb diferents RMT per a definir els requisits i vincular-los 

amb els seus respectius casos d’ús. 

 

Enterprise Architect s’integra també amb Telelogic DOORS per a resoldre altres 

necessitats del domini de les RMT com ara la traçabilitat dels requisits; d’aquesta 

manera, els canvis realitzats sobre els requisits a Telelogic DOORS poden ser 

visutalitzats a través de l’Enterprise Architect [24]. 

 

RaQuest és un altre exemple de RMT creada per a la integració amb Enterprise 

Architect i que permet gestionar requisits amb un gran ventall de possibilitats: definir-los, 

classificar-los, categoritzar-los, fer tracking dels canvis, etc [30]. 
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4. CONSTRUCCIÓ DEL MODEL DE QUALITAT 

En base a la definició dels objectius i funcionalitats de les RMT que he descrit en 

capítols anteriors, procedirem a crear un model de qualitat que caracteritzi els productes 

en el domini. En primer lloc contextualitzarem al lector explicant alguns conceptes 

generals sobre models de qualitat i específicament de l’ISO25010, a continuació 

explicarem el procediment de descomposició i classificació en subcategories del model 

de qualitat del domini de les RMT i finalment llistarem els atributs de qualitat del model. 

 

4.1. Introducció 

 

¿Què és un model de qualitat? 

 

Gillies (1992) dóna una de les definicions més interessants sobre el concepte de qualitat 

de software [8]; afirma que no és absoluta, que està subjecte a restriccions, que és 

multidimensional i que els criteris de qualitat no són independents. 

 

Un model de qualitat, aplicat al context de l’enginyeria del software, és una descripció 

d’un conjunt d’atributs que són rellevants per l’anàlisi d’un producte o sistema software. 

El conjunt d’aquests atributs, juntament amb les mètriques definides per cadascun d’ells 

pot ser el marc per avaluar i comparar productes software. 

 

Arribats a aquest punt del projecte, el nostre objectiu consisteix en construir el model de 

qualitat fins arribar al nivell dels atributs que caracteritzen el domini de les RMT. Cada 

atribut haurà de tenir una mètrica ben definida per tal de facilitar la comparació objectiva 

entre diferents eines d’aquest domini. 

 

Hi ha dues  maneres de construir un model de qualitat adaptat a un domini de productes 

software: des de zero o bé a partir d’un model de qualitat ja existent general per a 

qualsevol producte software. En aquest projecte, partirem d’un model de qualitat ja 

existent , que és el proposat dins de l’estàndard ISO/IEC 25010 [21] que definirem a 

continuació. 
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4.2. L’ISO 25010 

L’estàndard ISO/IEC 25010 és una de les parts de l’estàndard 25000, també anomenat 

SQUARE. L’objectiu en general de l’ISO/IEC 25000 és organitzar, enriquir i unificar les 

característiques i criteris relacionats amb el control de qualitat. Dins del 25000, es 

defineixen tres models de qualitat diferents, depenent de quin tipus de qualitat es vulgui 

avaluar: 

 Model de qualitat del producte (25010) [15]: Permet definir els atributs de qualitat 

interna i externa d’un  producte software com a tal, i el seu comportament en 

execució. 

 Model  de qualitat en ús (25010) [15]: Permet definir els atributs de qualitat d’un 

producte en el seu entorn d’ús, que impacten en el seus “stakeholders”. 

 Model  de qualitat de les dades (25012): Permet definir els atributs de les 

dades que gestiona i ofereix un sistema a usuaris i altres sistemes software. 

 

En aquest projecte descartem el model de qualitat en ús, ja que no estem en el marc 

d’una empresa real que ja estigui usant les eines que volem avaluar, i també descartem 

el model de qualitat de dades ja que es tracta d’avaluar un software i no les dades que 

gestiona.  

 

L’objectiu general de la creació de l’estàndar ISO/IEC 25000 és organitzar, enriquir i 

unificar les característiques i criteris relacionats amb el control de qualitat. Més 

concretament i pel nostre estudi, utilitzarem l’ISO 25010 que presenta un model de 

qualitat detallat que inclou característiques per la qualitat interna, externa i ús de l’eina. 
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L’ISO 25010 proposa una divisió dels atributs en 8 característiques que es 

descomposen cadascuna en diverses subcaracterístiques (veure Figura 4): 

 

 

Figura 4: Arbre de característiques de l’ISO/IEC 25010 [21]. 

 

He traduït i definit cada una de les característiques i subcaracterístiques de l’ISO per tal 

d’entendre-les en la seva totalitat i aplicar-hi el procés de desecomposició definit a 

continuació. 

 

 

4.3. Adaptació del Model de qualitat 

 

A la figura 5 es poden veure les 8 característiques, amb les subcaracterístiques, que 

descriu l’estàndard ISO25010 per a l’avaluació de la qualitat dels sistemes software en 

general. 

 

Donat que aquest model és massa abstracte per poder avaluar de forma concreta els 

softwares del domini de la gestió de requisits procedirem a realitzar una adaptació de 

l’ISO eliminant aquelles característiques que no siguin rellevants pel domini que ens 

ocupa i afegint les subcaracterístiques que considerem oportunes per fer èmfasi en els 

aspectes que més ens interessin. Aquesta descomposició permet que els atributs 

quedin estructurats de forma jeràrquica i facilita la seva identificació dels mateixos per 

part de l’usuari. 

 

Per tal d’adaptar el model de qualitat ISO25010, hi ha tres enfocaments: bottom-up, top-

down i mixte [8]. El bottom-up s’usaria si ja disposéssim o haguéssim trobat bibliografia 
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de llistes d’atributs i mètriques per al nostre domini. El top-down consisteix en anar 

descomposant per nivells de dalt a baix la jerarquia del model de qualitat. 

 

En el nostre cas, hem optat per realitzar un procés de jerarquització i definició d'atributs 

utilitzant mètode mixte. D'una banda partíem de la descomposició que proposa 

l'estàndard ISO25010 (top-down) i d'altra banda realitzarem un procés bottom-up a 

partir de l'extensió de l'ISO proposada pel grup GESSI [9]. 

 

Podem veure a la figura següent la proposta de característiques i subcaracterístiques 

del grup de GESSI per a l'ampliació de l'ISO25010. 

 

 

 

Figura 5: Ampliació de l'estàndard ISO25010 
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A continuació llistem el model de qualitat definitiu i la seva justifiació de descomposició. 

Per fer-ho hem exportat el model creat a partir de l'eina DesCOTS i l'hem adaptat 

perquè segueixi el següent format: 

 

1. Caracetrística de l'ISO25010 

Descripció. 

 

1.1. Subcaracterística de l'ISO25010 

Descripció + Justificació de la descomposició o eliminació en el model (si és 

necessari) 

 

 1.1.1. Subcaracterística 1 

Descripció + Justificació de la descomposició (si és necessari) 

 

 

 1.1.1.1. Subcaracterística nivell "n" 

     Descripció. 

● 1.1.1.1.1. Nom de l'atribut 1: Descripció. 

○ Mètrica: “Nom de la mètrica” <Tipus> (mètode 

d'avaluació) 

● (...) 

 

● 1.1.1.1.2. Nom de l'atribut "n": Descripció. 

○ Mètrica: “Nom de la mètrica” <Tipus> (mètode 

d'avaluació) 

 

1. Nom de categoria eliminada del model 

Descripció de la categoria eliminada. Justificació de l'eliminació de la categoria o 

subcategoria.
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4.4. Definició i justificació del Model de qualitat 

1. Adequació Funcional 

Representa la capacitat del producte software per proporcionar funcions que satisfan les necessitats quan un producte s’utilitza en 

unes condicions específiques. 

 

1.1. Completitud 

Grau en el qual el conjunt de funcionalitats cobreix totes les tasques i tots els objectius de l’usuari especificats. 

Aquesta característica s’ha dividit en 6 subcategories ja que es tracta d’una de les característiques més genèriques del 

model de qualitat i s’ha d’adaptar al domini de les RMT. Les 6 subcategories en les que es descomposa fan referència a les 

principals funcionalitats de les RMT. 

 

 1.1.1. Gestió de Requisits 

Grau amb el que la RMT defineix i gestiona els requisits. Donat que la Gestió de Requisits és la part més important de 

les RMT, la hem dividit en 6 subcaracterístiques per tal de poder distribuïr millor els diferents atributs dins d’aquest grup. 

 

 1.1.1.1. Creació de Requisits 

     Capacitat del software de crear un requisit dins de la pròpia eina. 

● 1.1.1.1.1. Definir el nom d'un requisit: Permet indicar un nom que identifica el requisit 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.1.1.2. Definir la descripció d'un requisit: L'eina permet documentar el requisit. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.1.1.3. Definir la prioritat d'un requisit:Permet assignar nivells de prioriat als requisits. 

○ Mètrica: “Número de nivells de prioritat” <Integer> (0 = no es pot assignar prioritat, N = es 

poden assignar N prioritats) 

● 1.1.1.1.4. Definir l'estat d'un requisit: Permet definir l’estat dels requisits en el moment de la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Estats d’una entitat” <set: String> (draft, approved, completed, rejected) 
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● 1.1.1.1.5. Assignar responsable del requisit: Permet assignar un o varis responsables al requisit. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.1.2. Eliminació de Requisits 

Capacitat de l'eina d'eliminar requisits dins del sistema. 

● 1.1.1.2.1. Eliminar Requisit: Permet esborrar un requisit del sistema. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.1.3. Edició de Requisits 

Capacitat de l'eina de modificar els paràmetres d'un requisit. 

● 1.1.1.3.1. Editar requisit: Permet editar els atributs dels requisits definits a la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.1.4. Acceptació de Requisits 

Capacitat d'acceptar o rebutjar requisits. 

● 1.1.1.4.1. Acceptar requisit: El responsable pot acceptar els requisits que té assignats. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.1.4.1. Rebutjar requisit: El responsable pot rebutjar els requisits que té assignats. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.1.5. Definició d'Atributs 

Parametrització i definició dels atributs dels requisits. 

● 1.1.1.5.1. Atributs per defecte: El sistema conté atributs predefinits basics. 

○ Mètrica: “Atributs per defecte” <set: String> (nom, descripció , prioritat, estat) 

● 1.1.1.5.2. Afegir atributs: El sistema permet definir nous atributs pels requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.1.5.3. Modificar atributs per defecte: El sistema permet modificar els atributs que el sistema 

porta definits per defecte. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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     1.1.1.6. Classificació de Requisits 

Grau amb el que la RMT permet classificar i categoritzar requisits. 

● 1.1.1.6.1. Assignar categories al requisit: Permet assignar categories als requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.1.7. Definició de relacions 

Grau amb el que la RMT defineix i assigna relacions entre entitats (requisits, projectes, casos d'us, test 

cases, etc.) 

● 1.1.1.7.1. Assignar test case a un requisit: El sistema permet assignar tests cases als requisits 

definits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.1.7.2. Assignar cas d'us a un requisit: El sistema permet assignar casos d'us als requisits 

definits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.1.7.3. Establir dependencies entre requisits: Permet definir quins requisits depenen d'altres. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.2. Gestió de categories de Requisits 

Grau amb el que la RMT permet gesionar les categories que es poden assignar als requisits. 

● 1.1.2.1. Categories per defecte: El sistema conté categories de requisits per defecte. 

○ Mètrica: “Número de categories” <Integer> (0 = no hi han categories per defecte, N = es poden 

assignar N categories per defecte) 

● 1.1.2.2. Gestionar categories: El sistema permet crear, modificar i eliminar categories de requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.2.3. Modificar categories per defecte: El sistema permet que l'usuari modifiqui les categories definides 

per defecte. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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1.1.3. Gestió d'usuaris 

Grau amb el que la RMT permet gestionar els usuaris dins del sistema. De la mateixa manera que en la gestió de 

requisits descomposarem la gestió d'usuaris en subcaracterístiques que defineixen el tipus de gestió. 

 

1.1.3.1. Creació d'usuaris 

Grau amb el que el sistema permet definir nous usuaris. 

● 1.1.3.1.1. Definir el nom d'usuari: El sistema permet definir el nom de l'usuari en el seu proces de 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.3.1.2. Definir contrasenya de l'usuari: Permet definir la constrasenya de l'usuari per accedir al 

sistema. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.3.1.3. Assignar rol d'usuari: Permet assignar el rol a l'usuari en el seu proces de creacio. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.3.2. Eliminació d'usuaris 

Grau amb el que la RMT permet eliminar usuaris del sistema. 

● 1.1.3.2.1. Eliminar usuari: La RMT permet eliminar un usuari per complet del sistema. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.3.3. Edicio d'usuaris 

Grau amb el que la RMT permet editar els atributs d'un usuari. 

● 1.1.3.3.1. Editar usuari: La RMT permet editar els atributs d'un usuari definits en el seu proces de 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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1.1.4. Gestió de Projectes 

Grau amb el que la RMT permet gestionar els diferents projectes, dins els quals es creen els requisits. En una RMT, 

els projectes són les entitats dins les quals definim els requisits. És imprescindible que una RMT sigui capaç de 

gestionar projectes amb profunditat i, per tant, es tractarà d’una característica amb molts atributs. Per facilitar la 

comprensió del model dividim aquesta característica en 3 subcaracterístiques sota les quals ordenarem els atributs 

pertinents a cada una d’elles. 

 

1.1.4.1. Creació de Projectes 

Permet a l'usuari crear projectes dins del sistema dins dels que crear requisits. 

● 1.1.4.1.1. Definir nom del projecte: Permet definir el nom del projecte. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.4.1.2. Definir descripció del projecte: Permet indicar la descripcio del projecte en la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.4.1.3. Definir estat del projecte: Permet definir l'estat del projecte en la seva creació. (active, 

posposed, cancelled). 

○ Mètrica: “Estats d’una entitat” <set: String> (active, posposed, cancelled) 

● 1.1.4.1.4. Assignar responsable de projecte: Permet assignar un project manager al projecte. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.4.2. Eliminacio de projectes 

Capacitat de l'eina d'eliminar projectes dins del sistema. 

● 1.1.4.2.1. Eliminar projecte: Permet esborrar un projecte del sistema. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.4.3. Edició de projectes 

Capacitat de l'eina de modificar els parametres d'un projecte. 

● 1.1.4.3.1. Editar projecte: Permet editar els atributs dels projectes definits a la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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1.1.5. Gestió de casos d'us 

Grau amb el que la RMT permet gestionar els casos d'us derivats d'un requisit. De la mateixa manera que en la 

gestió de requisits descomposarem la gestió de casos d'us en subcaracterístiques que defineixen el tipus de gestió. 

 

1.1.5.1. Creació de casos d'us 

El sistema permet crear casos d'us a partir d'un requisit. 

● 1.1.5.1.1. Definir el nom d'un cas d'us: El sistema permet definir el nom del cas d'us en la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.5.1.2. Definir la descripcio d'un cas d'us: El sistema permet definir la descripcio del cas d'us en 

la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.5.1.3. Definir la prioritat d'un cas d'us: El sistema permet definir la prioritat del cas d'us en la 

seva creació. 

○ Mètrica: “Número de nivells de prioritat” <Integer> (0 = no es pot assignar prioritat, N = es 

poden assignar N prioritats) 

● 1.1.5.1.4. Definir l'estat d'un cas d'us: El sistema permet definir l'estat del cas d'us en la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Estats d’una entitat” <set: String> (draft, approved, completed, rejected) 

● 1.1.5.1.5. Assignar responsable del cas d'us: El sistema permet definir el responsable del cas d'us 

en la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.5.2. Eliminació de casos d'us 

● 1.1.5.2.1. Eliminar cas d'us: La RMT permet eliminar un cas d'us per complet del sistema. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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1.1.5.3. Edició de casos d'us 

La RMT permet eliminar casos d'us per complet del sistema. 

● 1.1.5.3.1. Editar cas d'us: El sistema permet editar els atributs d'un cas d'us definits durant la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.6. Gestió de test cases 

Grau amb el que el sistema permet definir els metodes de testeig dels requists. De la mateixa manera que en la 

gestió de requisits descomposarem la gestió de test cases en subcaracterístiques que defineixen el tipus de gestió. 

 

1.1.6.1. Creació de test cases 

El sistema permet crear test cases d'un requisit. 

● 1.1.6.1.1. Definir el nom d'un test case: El sistema permet definir el nom del test case en la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.6.1.2. Definir la descripció d'un test case: El sistema permet definir la descripcio del test case 

en la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.6.1.3. Definir les accions de testeig d'un test case: Permet definir les accions que s'han de 

realitzar per testejar el requisit i els resultats esperats. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.6.1.4. Definir la prioritat d'un test case: El sistema permet definir la prioritat del test case en la 

seva creació. 

○ Mètrica: “Número de nivells de prioritat” <Integer> (0 = no es pot assignar prioritat, N = es 

poden assignar N prioritats) 

● 1.1.6.1.5. Definir l'estat d'un test case: El sistema permet definir l'estat del test case en la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Estats d’una entitat” <set: String> (draft, approved, completed, rejected) 
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● 1.1.6.1.6. Assignar responsable del test case: El sistema permet definir el responsable del test case 

en la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.6.2. Eliminació de test cases 

● 1.1.6.2.1. Eliminar test case: La RMT permet eliminar un test case per complet del sistema. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.6.3. Edició de test cases 

La RMT permet eliminar casos d'us per complet del sistema. 

● 1.1.6.3.1. Editar test case: El sistema permet editar els atributs d'un test case definits durant la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.7. Gestió de rols 

Grau amb el que la RMT permet gestionar rols d'usuari. De la mateixa manera que en la gestió de requisits 

descomposarem la gestió de rols en subcaracterístiques que defineixen el tipus de gestió. 

1.1.7.1. Creació de rols 

El sistema permet crear rols d'usuaris. 

● 1.1.7.1.1. Definir nom del rol: Permet definir el nom del rol en el moment de la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.7.1.2. Definir descripció del rol: Permet definir la descripció del rol en el moment de la seva 

creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.7.1.3. Assignar permisos al rol: Permet deifnir els permisos d'acces que tindra un rol en concret 

sobre els requisits d'un projecte. 

○ Mètrica: “Permisos” <set: String> (lectura, escriptura, lectura i escriptura) 

 

  



 

 

46 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

1.1.7.2. Eliminació de rols 

La RMT permet eliminar un rol per complet del sistema. 

● 1.1.7.2.1. Eliminar rol: El sistema permet eliminar rols. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.7.3. Edicio de rols 

Capacitat de l'eina de modificar els parametres d'un rol definits a la seva creació. 

● 1.1.7.3.1. Editar rol: Permet editar els atributs del rol definits a la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

  1.1.8. Control del canvi 

Comprovació si la RMT gestiona el control del canvi, versions i històric dels requisits. Dins del control del canvi 

distingim dos conjunts d’atributs diferenciats. En primer lloc tots aquells que tenen a veure amb la gestió del 

versionatge o control de l’històric i en segon lloc tots els que fan referència a gestionar les sol·licituts de canvi. 

Donada aquesta diferenciació tant pronunciada decidim crear dues subcaracterístiques. 

1.1.8.1. Gestió del Versionatge 

Grau e el que la RMT controla les versions del document de requisits i dels requisits individuals. 

● 1.1.8.1.1. Historic d'un requisit: Permet a l'usuari visualitzar els canvis als que s'ha vist sotmès un 

requisit desde la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.8.1.2. Historic del document de requisits: Permet a l'usuari visualitzar els canvis als que s'ha 

vist sotmès el document de requisits d'un projecte desde la seva creació. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.8.1.3. Historic de canvis d'un usuari: Permet visualitzar els canvis que ha realitzat un usuari 

sobre els requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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1.1.8.2. Gestió de sol·licituds de canvi 

Grau en el que la RMT permet gestionar les solicituts i tràmits de canvi. 

● 1.1.8.2.1. Definir atributs de sol·licitud: Permet definir el nom i contingut de la petició. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.8.2.2. Definir estat de la sol·licitud: Permet definir l'estat de la solicitut (draft, approved, 

completed, rejected). 

○ Mètrica: “Estats d’una entitat” <set: String> (draft, approved, completed, rejected) 

● 1.1.8.2.3. Modificar estat de la sol·licitud Permet a l'usuari modificar l'estat de la sol·licitud de canvi. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

1.1.9. Cercador 

Grau amb el que la RMT permet cercar contingut dins del sistema. 

● 1.1.9.1. Cercador global: Permet buscar en tot el sistema un mot o conjunt de mots. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 1.1.9.2. Cercador parametritzat: Permet buscar al sistema un mot o conjunt de mots definint el tipus 

d'objecte o concepte al que fa referècia. 

○ Mètrica: “Parametres de cerca” <set: String> (nom, descripció, estat, prioritat, responsable) 

 

Correció 

Capacitat del producte o sistema de subministrar resultats correctes amb el nivell de precisió requerit. Dins del domini de les 

RMT la capcitat d’un producte de subministrar resultats correctes no és rellevant ja que tractem amb entitats molt senzilles i 

el processament i tractament que fan de les dades és molt bàsic.. 

 

Adequació 

Capacitat del producte software per proporcionar un conjunt apropiat de funcions per tasques i objectius d’usuari específics. 

Donat que el nivell de detall en la distinció entre adequació i completitut és molt prim, he decidit englobar totes les 

subcaracterístiques referents a aquests conceptes i els seus atributs dins de "Completitut" per a simplificar lleugerament el 

model. 
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2. Eficiència en l’exercici 

Aquesta característica representa la relació entre les tasques relacionades i els recursos consumits en unes determinades 

condicions. 

 

2.1. Comportament temporal 

Capacitat de resposta temporal d’un sistema alhora de realitzar determinades tasques. Aquesta característica s’ha dividit en 

2 subcaracterístiques. La primera d'elles fa referència als temps de càrrega de l'interfície de l'usuari durant el seu ús i la 

segona fa referència al temps de càrrega d'arrancar el software desde zero. 

 

2.1.1. Carrega Interficie d'usuari 

Temps de resposta de la representacio de dades de la interfície. 

● 2.1.1.1. Orbir un projecte existent: Temps de carrega al orbir un projecte existent 

○ Mètrica “Segons” <Time> (n sec = l'eina tarda n segons en executar la tasca). 

● 2.1.1.2. Obrir llistat de requisits: Temps de carrega al obrir un llistat de requisits d'un projecte en concret. 

○ Mètrica “Segons” <Time> (n sec = l'eina tarda n segons en executar la tasca). 

● 2.1.1.3. Crear nou projecte: Temps de creacio d'un nou projecte. 

○ Mètrica “Segons” <Time> (n sec = l'eina tarda n segons en executar la tasca). 

● 2.1.1.4. Crear nou requisit: Temps de creacio d'un nou requisit. 

○ Mètrica “Segons” <Time> (n sec = l'eina tarda n segons en executar la tasca). 

 

2.1.2. Carrega del software 

Temps de carrega del software en l'opertura. 

● 2.1.2.1. Obrir la RMT: Temps dedicat a la opertura de l'eina de gestio de requisits. 

○ Mètrica “Segons” <Time> (n sec = l'eina tarda n segons en executar la tasca). 
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2.2. Utilització de recursos 

Quantitat i tipus de recursos que utilitza el sistema per a realitzar determinades tasques. Aquesta característica només la 

descomposem en una subcaracterística per tal de ser més precisos en la seva definició. 

 

2.2.1. Consum de recursos 

Recursos consumits per la RMT. 

● 2.2.2.1. Quantitat de memoria RAM: Consum de memoria RAM en us normal. 

○ Mètrica “RAM” <Megabytes> (n MB = megabytes de ram que utilitza el programa). 

 

2.3. Capacitat 

Grau amb el que els límits màxims d’un paràmetre d’un producte o sistema software compleixen amb els requisits. Per 

aquesta característica no definim subcaracterístiques ja que és prou concreta per contenir els atributs que conté. 

● 2.3.1. Tamany d'espai en disc: Tamany d'espai en disc que ocupa. 

○ Mètrica “Espai en disc” <Megabytes> (n MB = el programa ocupa n megabytes en disc). 

● 2.3.2. Usuaris concurrents: Número màxim d'usuaris concurrents. 

○ Mètrica “Número d'usuaris concurrents” (1 = no hi ha concurrencia d'usuaris, n = poden accedir com a 

màxim). 

 

3. Compatibilitat 

Capacitat de dos o més sistemes o components d’intercambiar informació o realitzar tasques compartint entorn hardware o 

software. 

 

3.1. Coexistència 

Capacitat del producte per coexistir amb un altre software independent en un entorn comú i compartint recursos. Aquesta 

característica es descomposa en 1 subcaracterística per ajudar a concretar la definició de la mateixa. 

 

3.1.1. Compatibilitat amb software de tercers 

Grau de compatibilitat amb software de tercers 
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● 3.1.1.1. Integracio amb eines de gestio de projectes: El sistema permet ser integrat amb softwares del 

domini de la gestio de projectes. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 3.1.1.2. Integracio amb eines de modelitzacio: El sistema permet ser integrat amb softwares de modelatge. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

3.2. Interoperabilitat 

Capacitat de dos o més sistemes d’intercambiar i utilitzar informació. Aquesta característica no es descomposa ja que és 

prou concreta per contenir els atributs que conté. 

● 3.2.1. Importar requisits: Capacitat del software d'importar requisits en format html, txt i csv. 

○ Mètrica: “Formats estàndards” <set: String> (html, csv, txt) 

● 3.2.2. Exportar requisits: Capacitat del software d'exportar requisits en format html, txt i csv. 

○ Mètrica: “Formats estàndards” <set: String> (html, csv, txt) 

● 3.2.3. Generar informes: Capacitat de generar informes en format d'impresió. 

○ Mètrica: “Formats estàndards” <set: String> (html, csv, txt) 

 

4. Usabilitat 

Capacitat d’un producte software per ser entès, après i utilitzat per l’usuari en determinades condicions. 

 

4.1. Inteligibilitat 

Capacitat de ser entès per l’usuari. Aquesta característica es descomposa en 2 subcaracterístiques concretes i molt 

diferenciades. Per una banda tindrem els atributs referents a la documentació i d’altra banda aquells que fan referència a la 

capacitat d’editar text. 

 

4.1.1. Documentació 

Grau amb el que es disposa de documentació sobre l’eina. 

● 4.1.1.1. Descripció del producte: Els usuaris tenen accés a la descripcó del producte. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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● 4.1.1.2. Ajuda: Els usuaris tenen acces a la documentació d'ajuda i al how-to-use de la RMT. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

4.1.2. Editor de text 

Eines d'edició de text. 

● 4.1.2.1. Eines d'edicio de text: Els usuaris poden ajudar-se d'eines d'edició de text per a fer les descripcions 

(per exemple, dels requisits). 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

 

4.2. Aprenentatge 

Capacitat d’un producte que permet a l’usuari el seu aprenentatge. Aquesta característica no es descomposa ja que és prou 

concreta per contenir els atributs que conté. 

● 4.2.1. Manual d'usuari: Els usuaris poden accedir al manual d'usuari. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.2.2. Tooltips: Els usuaris disposen d'informacio sobre les eines de la RMT. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.2.3. Videotutorials: La documentaciÃ³ de l'us de la RMT es completa amb videoguies. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

 

4.3. Operabilitat 

Capacitat del producte de ser utilitzat per l’usuari. Aquesta característica no es descomposa ja que és prou concreta per 

contenir els atributs que conté. 

● 4.3.1. Draceres de teclat: El contingut es pot accedir mitjançant shortcuts. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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● 4.3.2. Accessos directes: Accessos directes a les funcionalitats mes rellevants. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.3.3. Navegació per tabs: Els usuaris poden navegar a traves de tabs. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.3.4. Drag 'n' Drop: Els usuaris poden utilitzar la funcio de drag 'n' drop. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.3.5. Personalització de la interficie: Els usuaris poden afegir/treure botons, panells, barres de tasques, vistes, 

etc. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

4.4. Protecció davant errors d’usuari 

Capacitat de l’interfície de protegir els usuaris quan cometen errors. Aquesta característica no es descomposa ja que és 

prou concreta per contenir els atributs que conté. 

● 4.4.1. Confirmació d'eliminació: La RMT requereix de doble confirmació de l'usuari per eliminar un contingut. (p.ex: 

requisit, projecte). 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.4.2. Corrector gramatical: Les caixes d'edicio de text contenen corrector gramatical. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.4.3. Validació de formularis: Validacio de duplicacio de contingut, dates erronees i caracters invàlids. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

4.5. Estètica 

Capacitat de l’interfície d’agradar i satisfer l’interacció amb l’usuari. Aquesta característica no es descomposa ja que és prou 

concreta per contenir els atributs que conté. 

● 4.5.1. Split View: Els usuaris poden visualitzar diversos contingut en diferents finestres alhora. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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● 4.5.2. Diseny de l'interfície: Els colors i tamanys dels menus i icones compleixen els estandars d'usabilitat de les 

eines de software. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

4.6. Accessibilitat 

Capacitat del producte per a ser utilitzat per usauris amb determinades característiques i discapacitats. Aquesta 

característica no es descomposa ja que és prou concreta per contenir els atributs que conté. 

● 4.6.1. Accés web: La RMT i totes les seves funcionalitats son accessibles a traves de web. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 4.6.2. Comandaments addicionals per discapacitats: L'eina disposa d'eines suficients perque els discapacitats en 

facin us (p.es: control per veu). 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

5. Fiabilitat 

Capacitat d’un sistema de realitzar funcions específiques quan s’utilitza en unes condicions i un període de temps determinat. No 

s'ha realitzat cap descomposició en subcaracterístiques de les subcaracterístiques ja definides a l'ISO25010 dins de Fiabilitat, ja 

que la seva definició és prou precisa per contenir els atributs que la formen sense necessitat de descomposar-la. 

 

5.1. Maduresa 

Capacitat del sistema de satisfer les necessitats de fiabilitat en condicions normals. 

● 5.1.1. Adaptacio al hardware: L'eina pot ser utilitzada eficientment i depen en la menor mesura possible de les 

caracteristiques hardware de la maquina on s'utilizi. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

5.2. Disponibilitat 

Capacitat del sistema d’estar operatiu i accessible. 

● 5.2.1. Accés a les dades en mode offline: Capacitat del software a accedir a les dades en mode offline. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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● 5.2.2. Accés a l'eina en mode offline: Capacitat d'accedir al programa sense acces a internet. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 5.2.3. Uptime del servei: Capacitat del servei per estar disponible sempre que es vol utilitzar. 

○ Mètrica <Integer> (n% = tant per cent de disponibilitat anual). 

 

5.3. Tolerància a errors 

Capacitat del sistema per operar de forma normal en presèncie d’errors de hardware o software. 

● 5.3.1. Capacitat de crear punts de restauracio: Els usuaris poden desfer canvis accedint a versions anteriors del 

document de requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 5.3.2. Guardat automàtic: La RMT permet configurar un guardat automatic del progrés. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

5.4. Capacitat de recuperació 

Capacitat del producte per recuperar dades i reestablir l’estat desitjat per l’usuari en cas d’error. 

● 5.4.1. Capacitat de recuperar les dades en un punt anterior: Capacitat de recuperar les dades en un punt 

anterior. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

 

 

6. Seguretat 

Capacitat de protecció de la informació i de les dades de manera que persones o sistemes no autoritzats no puguin accedir als 

mateixos. No s'ha realitzat cap descomposició en subcaracterístiques de les subcaracterístiques ja definides a l'ISO25010 dins de 

Seguretat, ja que la seva definició és prou precisa per contenir els atributs que la formen sense necessitat de descomposar-la. 
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6.1. Confidencialitat 

Capacitat de protecció d’accés a dades personals. 

● 6.1.1. Encriptació de les dades personals: Les dades personals dels usuaris queden encriptades a la base de 

dades. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

6.2. Integritat 

Capacitat del sistema de prevenir accéssos o modificacions no autoritzades. 

● 6.2.1. Definir permisos d'accés: El sistema permet definir permisos d'acces i de tipus d'acces sobre requisits i 

projectes. 

○ Mètrica: “Permisos” <set: String> (lectura, escriptura, lectura i escriptura) 

 

6.3. No rebuig 

Capacitat de demostrar les accions o events que han tingut lloc de manera que no puguin ser rebutjades. 

● 6.3.1. Tracking d'accions d'usuaris: El sistema permet fer tracking de tota l'activitat de qualsevol usuari. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

6.4. Autenticitat 

Capacitat de demostrar la identitat d’un usuari o recurs. 

● 6.4.1. Procediment d'autentificació: L'eina permet establir controls d'access al software mitjanÃ§ant autentificacio 

d'usuaris. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

6.5. Responsabilitat 

Capacitat de traçar de forma inequívoca les accions d’una entitat en concret. 

● 6.5.1. Historial d'accions realitzades: El sistema manté un registre de l'historial de les accions que s'han realitzat a 

la plataforma i es pot consultar. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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7. Mantenibilitat 

Capacitat del producte software de ser modificat de manera efectiva i eficient. 

 

7.1. Modularitat 

Capacitat d’un sistema de no alterar-se degut al canvi o modificació d’algun dels seus components. 

● 7.1.1. Actualització modular de l'aplicació: El sistema es pot actualitzar de manera separada per moduls. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 7.1.2. Sistema ampliable mitjançant plugins: El sistema permet ampliacions a traves de l'instalacio de plugins. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

7.2. Reusabilitat 

Capacitat de l’eina en optimitzar el processos d’elicitació, validació i documentació de requisits del software utiltizant patrons 

o reutilitzant els requisits ja definits. Dins de reusabilitat distingirem la subcaracterística que engloba els procésos pròpis de 

reús de requisits i els de definició i gestió de patrons per definir-los. 

 

7.2.1. Reús de requisits 

Grau amb el que la eina gestiona el reús de requisits. 

● 7.2.1.1. Copiar i enganxar: Es tracta de l'opcio mes simple de reus de requisits. Enganxar i copiarlos entre 

projectes. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 7.2.1.2. Referenciar requisits: En el proces de reutilitzacio de requisits es mante la sincronia de manera que 

els canvis aplicats en el requisit original es propaguen entre tots els requisits reutilitzats. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 7.2.1.3. Compartir requisits: Els requisits reutilitzats poden ser modificats i editats per tots els projectes que 

en fan us i els canvis es propaguen. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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● 7.2.1.4. Crear un requisit a partir d'un patro: Utilitzar un patro definit per a crear un requisit o conjunt de 

requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

7.2.2. Gestió de patrons de requisits 

Grau amb que el sistema permet crear, modificar i classificar patrons per definir requisits. 

● 7.2.2.1. Crear patro de requisits: Permet crear patrons de requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 7.2.2.2. Modificar patro de requisits: Modificar els atributs dels patrons de requisits. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 7.2.2.3. Eliminar patro de requisits: Eliminar un patro de requisits per complet del sistema. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

7.3. Analitzabilitat 

Capacitat amb la que es pot evaluar l’impacte d’un determinat canvi sobre el sistema. 

● 7.3.1. Log de errors generats: El sistema permet accés al log dels errors generats en l'us de la RMT 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix). 

 

7.4. Capacitat de ser modificat 

Capacitat del producte que permet que sigui modificat sense afectar el correcte desenvolupament de les seves tasques. 

● 7.4.1. Capacitat d'actualització del software: El software permet ser actualitzat. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 7.4.2. Capacitat d'integració de plugins: El software permet integrar plugins. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

7.5. Capacitat de ser probat 

Facilitat amb la que es pot testejar el sistema. 
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● 7.5.1. Accés gratuit: La RMT es de tipus opensource o existeix acces de prova temporal. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 7.5.2. Dades d'exemple: L'eina conte dades de mostra per poder ser testejat (projectes, requisits, usuaris, rols, etc.) 

○ Mètrica: “Dades d’exemple” <set: String> (requisits, projectes, usuaris, rols, prioritats, estats) 

 

8. Portabilitat 

Capacitat de ser transferit de forma efectiva i eficient d’un entorn a un altre. No s'ha realitzat cap descomposició en 

subcaracterístiques de les subcaracterístiques ja definides a l'ISO25010 dins de Fiabilitat, ja que la seva definició és prou precisa 

per contenir els atributs que la formen sense necessitat de descomposar-la. 

 

8.1. Adaptabilitat 

Capacitat del producte que permet ser adaptat en diferents entorns. 

● 8.1.1. Compatibilitat amb diferents S.O.: L'eina ha de permetre compatibilitat amb els principals sistemes operatius 

(windows, linux, mac) 

○ Mètrica: “Sistemes Operatius” <set: String> (windows, linux, mac) 

 

8.2. Facilitat d’instalació 

Facilitat amb la que el producte pot ser instalar i/o desinstalar de forma correcta. 

● 8.2.1. Proces d'instalació automatitzat: El proces d'instalacio es user-friendly. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

● 8.2.2. Instalació no necessaria: L'eina es de tipus cloud o no cal ser instalada en el sistema per ser executada. 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 

 

8.3. Capacitat de ser reemplaçat 

Capacitat del producte per ser utilitzat com a substitut d’un altre amb el mateix propòsit i el mateix entorn.  

● 8.3.1. Capacitat d'importar i exportar contingut: L'eina ofereix la possibilitat d'importar i exportar requisits i 

projectes en formats estandars per ser utlitzats per altres softwares (del mateix o d'altres dominis). 

○ Mètrica: “Existeix Funcionalitat” <Boolean> (cert = existeix, Fals = no existeix) 
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4.5. Característiques i atributs no tècnics 

En aquest model de qualitat no hem contemplat la possibilitat d'incloure els atributs de 

tipus no tèncic que estaven definits en la proposta de DesCOTS, dins de les categories 

Supplier, Product i Business. 

 

Tot i això, hem analitzat i estudiat la categorització i definició de tots els atributs no 

tècnics i n'hem tret les següents conclusions. 

  

Els atributs no tècnics que formen part de Business i Supplier fan referència a les  

característiques de les empreses desevolupadores del software a analitzar. Considerem 

que no són rellevants pel nostre estudi ja que la majoria d'eines RMT són 

desenvolupades per grans empreses i és difícil determinar quin és el responsable final 

de cada part del desenvolupament. 

 

Pel que fa als atributs categoritzats dins de Product estan més relacionats amb el tipus 

d'estudi que hem desenvolupat però, per falta de temps, no s'han inclòs en el model de 

qualitat; ja que l'avaluaió dels mateixos consisteix en un procés complex i massa 

exhaustiu de recerca d'informació. 

 

Es reserva aquest apartat del projecte per a una possible ampliació futura. 
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5. AVALUACIÓ DE PRODUCTES DEL MERCAT 

En aquest apartat avaluarem alguns productes del mercat aplicant el model de qualitat 

creat durant el projecte. 

 

Atribut JAMA Software 
Polarion 

Requirements 
GatherSpace 

1.1.1.1.1. Definir el nom d'un 
requisit 

cert cert cert 

1.1.1.1.2. Definir la descripció 
d'un requisit 

cert cert cert 

1.1.1.1.3. Definir la prioritat d'un 
requisit 

3 4 3 

1.1.1.1.4. Definir l'estat d'un 
requisit 

draft, approved, completed, 
rejected 

accepted, implemented, 
rejected 

submited, in progress, test, 
released, approved, cancelled 

1.1.1.1.5. Assignar responsable 
del requisit 

cert cert cert 

1.1.1.2.1. Eliminar Requisit cert cert cert 

1.1.1.3.1. Editar requisit cert cert cert 

1.1.1.4.1. Acceptar requisit cert cert cert 

1.1.1.4.1. Rebutjar requisit: cert cert cert 

1.1.1.5.1. Atributs per defecte 
nom, descripció, prioritat, 

estat, ... 
nom, descripció, prioritat, 

estat, ... 
nom, descripció, prioritat, estat, 

... 

1.1.1.5.2. Afegir atributs fals fals fals 

1.1.1.5.3. Modificar atributs per 
defecte 

fals fals fals 

1.1.1.6.1. Assignar categories al 
requisit 

cert cert fals 

1.1.1.7.1. Assignar test case a 
un requisit 

cert cert cert 

1.1.1.7.2. Assignar cas d'us a un 
requisit 

cert cert cert 

1.1.1.7.3. Establir dependències 
entre requisits 

cert cert cert 

1.1.2.1. Categories per defecte 
0 

3 (persistence, searching, 
UI) 

2 (business, software) 

1.1.2.2. Gestionar categories cert cert fals 

1.1.2.3. Modificar categories per 
defecte 

no s'aplica cert cert 

1.1.3.1.1. Definir el nom d'usuari cert cert cert 

1.1.3.1.2. Definir contrasenya de 
l'usuari 

cert cert cert 

1.1.3.1.3. Assignar rol d'usuari cert cert cert 

1.1.3.2.1. Eliminar usuari cert cert cert 

1.1.3.3.1. Editar usuari cert cert cert 

1.1.4.1.1. Definir nom del 
projecte 

cert cert cert 

1.1.4.1.2. Definir descripcio del 
projecte 

cert fals cert 

1.1.4.1.3. Definir estat del 
projecte 

active, posposed, cancelled fals fals 
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1.1.4.1.4. Assignar responsable 
de projecte 

cert cert cert 

1.1.4.2.1. Eliminar projecte cert cert cert 

1.1.4.3.1. Editar projecte cert cert cert 

1.1.5.1.1. Definir el nom d'un cas 
d'us 

cert cert cert 

1.1.5.1.2. Definir la descripcio 
d'un cas d'us 

cert cert cert 

1.1.5.1.3. Definir la prioritat d'un 
cas d'us 

0 4 3 

1.1.5.1.4. Definir l'estat d'un cas 
d'us 

draft, approved, completed, 
rejected 

draft, reviewed, rejected 
submited, in progress, test, 

released, approved, cancelled 

1.1.5.1.5. Assignar responsable 
del cas d'us 

cert cert cert 

1.1.5.2.1. Eliminar cas d'us cert cert cert 

1.1.5.3.1. Editar cas d'us cert cert cert 

1.1.6.1.1. Definir el nom d'un test 
case 

cert cert cert 

1.1.6.1.2. Definir la descripció 
d'un test case 

cert cert cert 

1.1.6.1.3. Definir les accions de 
testeig d'un test case 

cert cert fals 

1.1.6.1.4. Definir la prioritat d'un 
test case 

3 4 3 

1.1.6.1.5. Definir l'estat d'un test 
case 

draft, approved, completed, 
rejected 

activated, desactivated, 
draft 

submited, in progress, released, 
approved, cancelled 

1.1.6.1.6. Assignar responsable 
del test case 

cert cert cert 

1.1.6.2.1. Eliminar test case cert cert cert 

1.1.6.3.1. Editar test case cert cert cert 

1.1.7.1.1. Definir nom del rol cert cert fals 

1.1.7.1.2. Definir descripció del 
rol 

cert fals fals 

1.1.7.1.3. Assignar permisos al 
rol 

lectura, escriptura, 
lectura+escriptura 

cert fals 

1.1.7.2.1. Eliminar rol cert cert fals 

1.1.7.3.1. Editar rol cert cert fals 

1.1.8.1.1. Historic d'un requisit cert cert fals 

1.1.8.1.2. Historic del document 
de requisits 

cert fals fals 

1.1.8.1.3. Historic de canvis d'un 
usuari 

fals cert cert 

1.1.8.2.1. Definir atributs de 
sol·licitud 

cert cert fals 

1.1.8.2.2. Definir estat de la 
sol·licitud 

draft, approved, completed, 
rejected 

draft, open, closed fals 

1.1.8.2.3. Modificar estat de la 
sol·licitud 

cert cert fals 

1.1.9.1. Cercador global cert cert cert 

1.1.9.2. Cercador parametritzat 
nom, descripció, entitat, 

estat, prioritat, ... 
nom, descripció, entitat, 

estat, prioritat, ... 
fals 

2.1.1.1. Orbir un projecte 
existent 

3 sec 5 sec 1 sec 

2.1.1.2. Obrir llistat de requisits 1 sec 2 sec 1 sec 
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2.1.1.3. Crear nou projecte 2 sec 10 sec 1 sec 

2.1.1.4. Crear nou requisit 1 sec 1 sec 1 sec 

2.1.2.1. Obrir la RMT 3 sec 5 sec 3 sec 

2.2.2.1. Quantitat de memoria 
RAM 

100 MB 100 MB 80 MB 

2.3.1. Tamany d'espai en disc 0 MB 0 MB 0 MB 

2.3.2. Usuaris concurrents. desconegut desconegut desconegut 

3.1.1.1. Integració amb eines de 
gestio de projectes 

cert (JIRA) cert (JIRA, HP Alm) fals 

3.1.1.2. Integració amb eines de 
modelització 

cert (Doors) fals fals 

3.2.1. Importar requisits 
doc, docx, xls, xlsx, xml, csv, 

doors_export.zip 
doc, docx, xls, xlsx, xml, 

csv 
fals 

3.2.2. Exportar requisits 
doc, docx, xls, xlsx, xml, csv 

doc, docx, xls, xlsx, xml, 
csv 

fals 

3.2.3. Generar informes fals cert html, pdf 

4.1.1.1. Descripcio del producte cert cert cert 

4.1.1.2. Ajuda cert cert cert 

4.1.2.1. Eines d'edicio de tex cert cert cert 

4.2.1. Manual d'usuari cert cert cert 

4.2.2. Tooltips cert cert cert 

4.2.3. Videotutorials cert cert fals 

4.3.1. Draceres de teclat cert cert fals 

4.3.2. Accessos directes cert cert cert 

4.3.3. Navegacio per tabs cert cert cert 

4.3.4. Drag 'n' Drop cert fals fals 

4.3.5. Personalització de la 
interfície 

fals cert fals 

4.4.1. Confirmació d'eliminació cert cert cert 

4.4.2. Corrector gramatical fals fals fals 

4.4.3. Validacio de formularis cert cert cert 

4.5.1. Split View cert cert fals 

4.5.2. Diseny de l'interficie cert cert cert 

4.6.1. Acces web cert cert cert 

4.6.2. Comandaments adicionals 
per discapacitats 

desconegut desconegut desconegut 

5.1.1. Adaptació al hardware cert cert cert 

5.2.1. Accés a les dades en 
mode offline 

fals fals fals 

5.2.2. Accés a l'eina en mode 
offline 

fals fals fals 

5.2.3. Uptime del servei desconegut desconegut desconegut 

5.3.1. Capacitat de crear punts 
de restauració 

fals fals fals 

5.3.2. Guardat automàtic fals fals fals 

5.4.1. Capacitat de recuperar les 
dades en un punt anterior 

fals cert fals 

6.1.1. Encriptacio de les dades 
personals 

desconegut desconegut desconegut 
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6.2.1. Definir permisos d'acces cert cert cert 

6.3.1. Tracking d'accions 
d'usuaris 

fals cert fals 

6.4.1. Procediment 
d'autenticació 

cert cert cert 

6.5.1. Historial d'accions 
realitzades 

cert cert cert 

7.1.1. Actualització modular de 
l'aplicació 

desconegut desconegut desconegut 

7.1.2. Sistema ampliable 
mitjaçant plugins 

desconegut desconegut desconegut 

7.2.1.1. Copiar i enganxar fals cert fals 

7.2.1.2. Referenciar requisits cert cert cert 

7.2.1.3. Compartir requisits cert cert fals 

7.2.1.4. Crear un requisit a partir 
d'un patró 

fals fals fals 

7.2.2.1. Crear patro de requisits fals fals fals 

7.2.2.2. Modificar patro de 
requisits 

fals fals fals 

7.2.2.3. Eliminar patro de 
requisits 

fals fals fals 

7.3.1. Log d'errors generats fals cert fals 

7.4.1. Capacitat d'actualització 
del software 

fals fals fals 

7.4.2. Capacitat d'integració de 
plugins 

cert fals fals 

7.5.1. Accés gratuit cert cert cert 

7.5.2. Dades d'exemple cert cert fals 

8.1.1. Compatibilitat amb 
diferents S.O. 

windows, linux, mac windows, linux, mac windows, linux, mac 

8.2.1. Proces d'instalació 
automatitzat 

no s'aplica no s'aplica no s'aplica 

8.2.2. Instalació no necessaria cert cert cert 

8.3.1. Capacitat d'importar i 
exportar contingut 

cert cert fals 

Taula 3: Avaluació de RMTs utilitzant el model de qualitat. 
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6. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Els objectius del projecte són els següents: 

 L’estudi del domini de les RMT 

 La creació d’un model de qualitat 

 L’avaluació d’algunes eines importants del domini 

 

L’assoliment dels objectius anteriors permetrà, d’una banda, posar a la disposició del 

públic en general una documentació exhaustiva pel coneixement de les RMT i, d’altra 

banda, un protocol de decisió en forma de model de qualitat per les empreses 

interessades en la selecció d’una RMT. 

 

6.1. Mètode de treball 

A partir d’uns coneixements molt bàsics sobre les RMT he aprofundit en aquest tema 

buscant una aplicació pràctica dels aprenentatges que aquest treball implica. 

 

Seguint l’esquema de treball del mètode científic: 

1. Observo l’existència d’aquestes eines i intueixo una aplicació pràctica del fet 

d’investigar-les. 

2. Elaboro la hipòtesi de que es pot crear un model de qualitat amb garantia de 

fiabilitat capaç de guiar la decisió dels usuaris o compradors d’aquestes eines. 

3. Planifico una investigació documental basada en la recerca exhaustiva 

d’informació a partir de les fonts recomanades per la directora del projecte. 

4. Planifico un testeig d’ús de les RMT que tinc al meu abast per comprovar a nivell 

pràctic les seves funcionalitats. 

5. Com a conclusió de les investigacions anteriors dedueixo que la possibilitat de 

crear un model de qualitat existeix. 

6. Executo el pla previst seguint les fases definides a la Taula 4. 
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FASE DESCRIPCIÓ RESULTAT 

1. Planificació del Projecte   

1.1. Definició Global del Projecte Determinació de l’abast, planificació 

temporal, pressupost i sostenibilitat. 

Calendari i pla de treball. 

Índex de continguts. 

Bibliografia a consultar. 

2. Estudi dels productes 

software de gestió de 

requisits 

  

2.1. Estudi del domini Anàlisi i testing de productes software del 

mercat el domini dels quals sigui la gestió de 

requisits. 

Primera versió de la part de 

la memòria corresponent a 

aquest punt. 

2.2. Estudi del context del domini Investigació sobre les dependències entre 

els productes d’aquest domini i productes 

d’altres dominis de software. 

Primera versió de la part de 

la memòria corresponent a 

aquest punt. 

2.3. Elaboració del llistat de RMTs Valoració i seleció de les eines més 

utilitzades i amb actualitzacions recents. 

Primer llistat d’eines més 

rellevants. 

3. Elaboració del model de 

qualitat 

  

3.1. Estudi de l’ISO/IEC 25010 Anàlisi de les característiques de l’ISO que 

s’utilitzaran per la creació del model de 

qualitat. 

Primera versió de la 

memòria corresponent a 

aquest punt. 

3.2. Descomposició en 

subcaracterístiques 

Concreció de les subcaracterístiques de 

l’ISO rellevants per l’estudi. 

Llistat de 

subcaracterístiques de 

l’estàndard ISO25010. 

3.3. Elaboració del llistat d’atributs Definició dels diferents atributs per cada 

subcaracterística. 

Llistat d’atributs del model. 

3.4. Parametrització d’atributs Assignació de mètriques per avaluar 

cadascun dels atributs. 

Llistat d’atributs 

parametritzats. 

3.5. Revisió dels resultats de la 

Fase 2. 

Modificació de la documentació de la Fase 2 

en base als nous coneixements adquirits 

durant la Fase 3. 

Segona versió de la part de 

la memòria elaborada fins 

el moment. 

4. Avaluació d’RMTs   

4.1. Selecció de les eines a avaluar Valoració de les eines que s’avaluaran. Llistat definitiu d’eines a 

avaluar. 

4.2. Avaluació de les eines Relació entre els atributs del model de 

qualitat i les eines seleccionades. 

Taula de doble entrada. 
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5. Conclusions   

5.1. Elaboració de la memòria Revisió final i resum de les conclusions més 

rellevants al voltant de les RMT. 

Valoració de l’aprenentatge que ha 

representat el desenvolupament del treball. 

Versió definitiva de la 

memòria. 

5.2. Preparació de la presentació Elaboració del suport visual i dels 

argumentaris a exposar oralment. 

Power Point i guió de 

presentació. 

Taula 4: Execució final de les fases del projecte. 
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A continuació definim a la Taula 5 quines són les eines que he utilitzat per a realitzar el 

projecte. 

 

Eina Tasques 

Google Drive (word) Redacció de la documentació i memòria del projecte 

Google Drive (excel) Creació de Taules per a la documentació i creació del model de qualitat 

DesCOTS-QM Construcció del model de qualitat 

Parametrització de les mètriques del model 

Cacoo Creació de gràfics per a la documentació 

Gantter Planificació del projecte 

Microsoft Word Aplicar format al document final 

Adobe Photoshop Suport en les tasques d’edició de gràfics i imatges 

Taula 5: Resum d’eines utilitzades per a la realització del projecte. 

 

6.2. Riscos i contingències 

Amb l’objectiu de minimitzar la desviació entre la planificació inicial i el resultat final he 

realitzat una petita anàlisis dels riscos més importants i un pla de contingència pels 

mateixos. 

 

Per a valorar la influència dels possibles riscos s’ha establert una valoració de la 

probabilitat i de l’impacte, tal com mostra la taula següent: 

 

Probabilitat Valor en una escala de l’1 al 5 que mostra quant és de provable el risc, entenent 

que 5 és el màxim i 1 el mínim. 

Impacte Valor en una escala de l’1 al 5 que representa la gravetat de la situació en cas de 

l’aparició del risc, entenent que 1 indica poca importància i 5 representa una 

situació catastròfica. 

Taula 6: Nomenclatura per a la definició de riscos del projecte. 
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Nom Descripció Prob. Imp. Contingència 

Problemes amb 

l’equip informàtic 

Algun dels equips informàtics que 

s’utilitza per desenvolupar el 

projecte falla. 

1 4 Revisió periòdica del hardware 

amb el que es treballa. 

Pèrdua del treball 

realitzat 

Una part es perd i s’ha de refer el 

treball perdut. 

1 5 Realització de backups periòdics 

i/o utilització d’eines basades en 

tecnologia cloud. 

Errors en la 

planificació inicial 

Endarreriments sobre les 

previsions inicials degut al 

desconeixement i inexperiència 

del que es parteix. 

4 3 Marge d’un 15% en la planificació. 

Augment de la dedicació horaria. 

Canvis en els 

objectius 

Apareixen aspectes nous que 

modifiquen l’abast inicial de 

l’estudi. 

1 3 Revisió permanent dels objectius 

del projecte. 

Necessitat de 

dedicar més hores 

a tasques fora del 

projecte 

La feina o la universitat suposen 

una càrrega de treball addicional 

no esperada. 

3 3 Possibilitat de treballar els caps de 

setmana de manera intensiva. 

Dificultats en la 

recerca i 

sel·lecció 

d’informació de 

valor 

La selecció d’informació rellevant 

per l’estudi resulta un procés 

complex degut a la gran quantitat 

de la mateixa. 

4 3 Consultes a la directora del 

projecte per tal de que pugui 

orientar-me i assessorar-me. 

Domini complex El temps necessari per a l’estudi i 

definició del domini excedeix la 

previsió inicial 

3 2 Possibilitat de simplificar l’estudi i 

aprofundir en el que és més 

rellevant. 

Augment de la dedicació horària. 

Taula 7: Taula de riscos 
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6.3. Planificació Temporal 

La planificació inicial per objectius del projecte pot veure’s detallada en el diagrama de 

Gantt de la Figura 6.  

 

Figura 6: Planificació Temporal Inicial del projecte 
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La planificació anterior era provisional i resultat d’una primera aproximació al tema. 

Posteriorment, l’aprofundiment en el coneixement de les RMT i l’abast definit pel treball, 

va posar en evidència la necessitat d’invertir més temps de l’inicialment programat en 

algunes de les fases. Per aquest motiu la planificació final s’ha desviat d’aquesta 

primera aproximació. 

 

També hi ha hagut una desviació significativa com a conseqüència de les dificultat per a 

trobar productes de demostració complets, oberts i gratuïts de les RMTs seleccionades. 

 

D’altra banda, per motius laborals, en algunes fases del treball, no he pogut dedicar el 

temps inicialment planificat. 

 

A continuació es detallen les principals tasques que han vist la seva planificació inicial 

afectada: 

 

Tasca: Estudi del domini i el seu context (Fase 2) 

Desviació sobre la planificació inicial: 20 dies negatius 

Justificació: El desconeixement inicial sobre el tema i la quantitat i varietat d’informació 

disponible ha fet necessari invertir més temps per aconseguir una visió més àmplia i 

completa. 

Pla d’acció: Per tal d’assegurar la data d’entrega final del projecte, es prioritzen les 

eines seleccionades per garantir que com a mínim 3 d’elles seran exhaustivament 

avaluades, deixant oberta la possibilitat d’estendre l’estudi a dues més.  
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Tasca: Elaboració del model de qualitat i estudi dels atributs (Fase 3) 

Desviació sobre la planificació inicial: 15 dies negatius 

Justificació: Conforme avançava en el coneixement del domini es confirmava la 

necessitat de redefinir l’abast del desenvolupament del model de qualitat. El 

desconeixement de l’estàndard ISO i del mètode de creació del model també van 

afectar la previsió inicial. 

Pla d’acció: Augmentar la dedicació horària a partir d’aquest moment i fins a la 

finalització d’aquest treball. Prioritzar la definició dels atributs i característiques més 

rellevants pel nostre estudi i deixar els menys importants per una possible ampliació del 

projecte. 

 

Tasca: Avaluació de les RMT 

Desviació sobre la planificació inicial: 0 dies 

Justificació: La dificultat de trobar versions suficientment completes i gratuïtes dels 

softwares escollits per a avaluar ha implicat un endarreriment compensat pel pla d’acció 

següent.  

Pla d’acció: Seleccionar RMTs no tant per la seva rellevància en l’ús sinó per la 

disponibilitat en l’accés i testeig. 

 

El calendari real està representat en la Figura 7. 
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Figura 7: Planificació Temporal Final del projecte 
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6.4. Estudi econòmic del projecte 

 

A continuació procedim a estudiar el projecte desde una perspectiva econòmica, 

considerant els costos pel que fa a recursos humans i material invertits. 

 

Valoració de Recursos Humans 

 

Aquest projecte és obra d’una sola persona, que per tant, és responsable del 

desenvolupament de totes les fases. És a dir, és alhora cap de projecte, analista de 

negoci, desenvolupador i tester. 

 

Càrrec Quantitat Cost 

Analista de negoci, cap de projecte, 

desenvolupador i tester 

1 15 € / hora (*) 

 

Nota (*): Per tal de definir el cost hora d’aquesta figura, hem utilitzat l’eina Infojobs 

Trends [25]. 

 

Valoració de Recursos Software (només software amb llicència) 

 

Producte Unitats Cost 

Microsoft Windows 8.1 1 125 € (**) 

Office 365 1 99 € / any (**) 

 

Nota (**): Els preus han estat obtinguts a la botiga oficial de Microsoft [26]. 

 

Tots els softwares utilitzats durant el desenvolupament del projecte seran de tipus 

gratuït per tal de no afegir cap cost addicional a la investigació. En cas de voler analitzar 

una eina de pagament, s’intentarà obtenir una versió demo gratuïta i, en cas de no ser 

possible, quedarà descartada de l’estudi. 
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Valoració de Recursos Hardware: 

 

Producte Unitats Cost Cost Amortitzat 

Ordinador Personal 1 1100 € 105 € 

 

 

Cost de personal per fases: 

 

Tasca Temps Cost 

1. Planificació del Projecte 90 h 1.350 € 

1.1. Definició Global del Projecte 90 h 1.350 € 

2. Estudi dels productes software de gestió de requisits 130 h 1.950 € 

2.1. Estudi del domini 80 h 1.200 € 

2.2. Estudi del context del domini 30 h 450 € 

2.3. Elaboració del llistat de RMTs 20 h 300 € 

3. Elaboració del model de qualitat 135 h 2.025 € 

3.1. Estudi de l’ISO/IEC 25010 15 h 225 € 

3.2. Descomposició en subcaracterístiques 25 h 375 € 

3.3. Elaboració del llistat d’atributs 40 h 600 € 

3.4. Parametrització d’atributs 25 h 375 € 

3.5. Revisió dels resultats de la Fase 2. 30 h 450 € 

4. Avaluació d’RMTs 25 375 € 

4.1. Selecció de les eines a avaluar 10 h 150 € 

4.2. Avaluació de les eines 15 h 225 € 

5. Conclusions 150 h 2.250 € 

5.1. Elaboració de la memòria 140 h 2.100 € 

5.2. Preparació de la presentació 10 h 150 € 

Taula 8: Cost de personal desglossat per fases 

 

Cost de personal total: 7950 € + 21%IVA = 9620 € 
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Concepte Cost 

Personal 9.620 € 

Hardware 105 € 

Software 224 € 

TOTAL: 9.949 € 

Taula 9: Resum de costos totals del projecte 

 

6.5. Viabilitat del projecte i Sostenibilitat 

El resultat d’aquest projecte és una documentació i model de qualitat que ofereixen els 

següents beneficis: 

 

a. Estalvi de temps i econòmic 

L’existència d’aquesta documentació permet un estalvi de temps considerable perquè 

es parteix d’una feina elaborada. L’externalització d’aquesta feina és la manera 

adequada d’optimitzar els recursos interns de les empreses, perquè és una feina 

puntual que requereix un gran esforç i no forma part de l’activitat nuclear de la 

companyia.  

 

b. Informació permanentment actualitzada 

Les empreses han d’optimitzar els seus recursos recorrent quan és necessari als 

consultors externs especialitzats en aquests estudis perquè són els que disposen de la 

informació actualitzada i proporcionen els criteris per resoldre d’una manera àgil i fiable 

les decisions que es planteja la companyia. 

 

En el cas de que la documentació resultant del projecte es distribueixi de forma oberta i 

gratuïta es produirien dos factors a tenir en compte: 
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a. Difusió del coneixement 

Difondre els coneixements resultats d’un projecte d’investigació pot ajudar a persones a 

seguir investigant sobre un tema en concret i això provoca avanços dels quals tothom 

se'n pot beneficiar. 

 

b. Desenvolupament iteratiu i incremental 

De la mateixa manera, les persones que consultin aquesta documentació poden nodrir-

la amb les seves pròpies experiències i coneixements i d’aquesta manera augmentar el 

seu valor al llarg del temps. 

 

Aquest projecte no té repercussions ambientals destacables ja que el seu 

desenvolupament i els recursos utilitzats no afecten ni positiva ni negativament a cap 

aspecte ecològic o medioambiental.  
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7. POSSIBLES AMPLIACIONS D’AQUEST PROJECTE 

L'abast d'aquest projecte pot arribar a ser molt ampli i ambiciós ja que aquests tipus 

d'estudis es poden aprofundir de gran manera. Per a realitzar aquest treball final de 

grau, he hagut de definir quin era el límit i deixar obertes diverses ampliacions del 

mateix. A continuació en llisto les més rellevants: 

 

 Aprofundir més en l’estudi de les RMT i en com es relacionen amb altres dominis 

software. 

o Estudiar més informació per a trobar definicions més completes i 

contrastades 

o Estudiar altres integracions de les RMTs amb eines d'altres dominis. 

o Estudiar en profunditat els sistemes que interaccionen amb les RMTs i la 

manera en com ho fan. 

 

 Ampliar el model de qualitat 

o Afegir atributs i característiques en l'àmbit no tècnic 

o Descomposar alguns atributs en subatributs més concrets 

 

 Avaluar noves eines de mercat 

o Incloure en l'estudi eines de pagament o que requereixen procéssos 

d'instal·lació complexes com instal·lar un webservice. 

 

 Avaluar RMTs en funció d’un procés de selecció d’una empresa en concret, 

definint en quin context es vol fer la selecció de l’eina i puntuar les diferents 

eines utilitzant mètriques sobre el model de qualitat construït. 

 

 Estudiar l’implantació d’una RMT en una empresa en concret i analitzar tot el 

procés d’adaptació i els beneficis derivats d’utilitzar-la per gestionar els seus 

projectes. 
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8. CONCLUSIONS 

Abans de realitzar aquest projecte els meus coneixements sobre la gestió de requisits 

eren molt bàsics. Desconeixia per complet el que eren les RMTs i el gran ventall de 

possibilitats que podien oferir a les empreses. 

 

Un cop realitzat l'estudi he arribat a la conclusió que les RMT són eines que faciliten els 

procéssos propis de la gestió de requisits i que són eines de gran importància per les 

organitzacions, sobretot aquelles especialitzades en el desenvolupament de sistemes 

informàtics. L'ús d'una RMT per ajudar a definir els requisits d'un projecte pot marcar la 

diferència entre l'èxit o el fracàs del mateix. 

 

Tot i que els beneficis d'utilitzar una RMT són molt clars, m’he adonat que en alguns 

casos les empreses opten per realitzar tasques de gestió de requisits sobre 

processadors de textos o altres eines no especialitzades. Tot i això crec que, a mesura 

que les RMTs es popularitzin i se'n coneixi la seva importància en el món de l'empresa i 

la gestió de projectes, cada cop s'utilitzaran més. 

 

La gran diversitat d'RMTs fa que per una banda es puguin adaptar molt al context de 

cada empresa, de manera que l'utilització d'un model de qualitat capaç d'avaluar-les és 

clau en un procés de selecció. 

 

Els meus coneixements inicials sobre els models de qualitat eren inexistents. Coneixia 

el que era un estàndard ISO però mai n’havia estudiat cap en profunditat ni n’havia 

utilitzat cap durant la meva vida professional o acadèmica. Ara que ja he construit el 

meu primer model de qualitat puc confirmar la importància dels mateixos, no només en 

el seu ús per avaluar eines, sinó perquè el procés de construcció perquè impliquen una 

d'investigació i recerca exhaustius que ajuden a entendre en profunditat el domini d'allò 

que es vol modelitzar. 
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Els nous reptes que es plantegen en el món de les RMTs abasten desde l'aplicació de 

noves tecnologies com ara el Cloud fins al desenvolupament de noves tècniques 

d'elicitació i definició com ara el reus de requisits. D'altra banda les RMTs cada cop més 

adopten funcionalitats pròpies de la gestió de projectes ja sigui internament o partir de la 

integració amb altres eines. 

 

Considero que la tasca que ha representat el present treball es podria fer extensiva en 

altres dominis, com per exemple els de les eines de gestió de projectes, de gestió 

documental o de modelització de sistemes. 

 

Aprenentatge sobre la realització del treball: 

 

El fet de realitzar aquest treball en solitari m'ha obligat a definir i planificar estratègies 

per assumir les diferents tasques i a modificar la planificació conforme anava ampliant 

els meus coneixements sobre la matèria. De cara a nous treballs acadèmics i 

professionals he après quines poden ser les meves capacitats i les meves limitacions. 

Dependre només de mi ha tingut les dificultats d'assumir el volum de feina però també la 

independència respecte als condicionants de dependre d'altres persones. 

 

Aquest treball m’ha ajudat a adquirir nous coneixements, a entendre la importància de 

definir i planificar amb rigor un projecte i també a viure, tot i que des d'una perspectiva 

acadèmica, la feina que realitza un consultor en una empresa, la qual cosa és un 

excel·lent entrenament pel meu futur professional com a Enginyer de Sistemes 

d’Informació. 

  



 

 

80 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

9. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

[1] Pàgina web del grup GESSI.http://www.essi.upc.edu/~gessi/ 

http://www.essi.upc.edu/~gessi/ 

 

[2] Pàgina web del framework PABRE (Use, management and evolution of software 

requirement patterns for requirements engineering 

elicitation).http://www.upc.edu/gessi/PABRE/ i http://www.upc.edu/gessi/PABRE/ 

 

[3] Pàgina web del sistema PABRE.http://www.upc.edu/gessi/PABRE/Tools.html. 

 

[4] ISO/IEC 25010. Systems and software engineering -- Systems and software Quality 

Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software quality models. 2011. 

 

[5] Gemma Grau, Juan Pablo Carvallo, Xavier Franch & Carme Quer. "DesCOTS: A 

Software System for Selecting COTS Components". In Proceedings of the 30th 

EUROMICRO Conference. Rennes. 

 

[6] Carvallo, J.P.; Franch, X.; Quer, C.; Torchiano, M. "Characterization of a Taxonomy 

for Business Applications and the Relationships between them". Third International 

Conference on COTS-Based Software Systems, ICCBSS 2004, Redondo Beach (USA). 

 

[7] Klaus Pohl. (2010) “Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and 

Techniques” 

 

[8] Extending Software Quality Models - A Sample In TheDomain of Semantic 

Technologies. Radulovic, F., García-Castro, Raúl. SEKE 2011 - 

http://oa.upm.es/8926/1/Extending.pdf 

 

[9] Juan Pablo Carvallo, Xavier Franch, Carme Quer. “Managing Non-Technical 

Requirements in COTS Components Selection (Short Paper)”.In Proceedings of the 12th 

IEEE Requirements Engineering International ConferenceRE 2006.Minneapolis 

(Minnesota, USA).IEEE Computer Society. 2006 

  

http://www.essi.upc.edu/~gessi/
http://www.essi.upc.edu/~gessi/
http://www.upc.edu/gessi/PABRE/
http://www.upc.edu/gessi/PABRE/
http://www.upc.edu/gessi/PABRE/Tools.html
http://oa.upm.es/8926/1/Extending.pdf
http://oa.upm.es/8926/1/Extending.pdf
http://oa.upm.es/8926/1/Extending.pdf


 

 

81 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

[10] Documentació [ER] Curs 2012-2013, "Enginyeria de Requisits". Facultat 

d'Informàtica de Barcelona. 

 

[11] Carta de serveis de JAMA software - http://www.jamasoftware.com/jama-

requirements-management/ 

 

[12] Pàgina web de Polarion Requirements - 

http://www.polarion.com/products/requirements/index.php 

 

[13] Pàgina web de GatherSpace - http://www.gatherspace.com/ 

 

[14] Manual de documentació DesCOTS.- 

http://www.essi.upc.edu/~qms/DesCOTS/ManualsQMv3/manualDesCOTS-QMv3-3.html 

  

[15] Manual ISO/IEC 25010 - http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-

25010 

 

[16] Web IBM, Rational RequisitePro - http://www-

03.ibm.com/software/products/es/reqpro 

 

[17] Web Visure - http://www.visuresolutions.com/requirements-engineering-tool 

 

[18] Manual Telelogic DOORS - 

https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rsdp/v1r0m0/topic/com.ibm.help.download.doo

rs.doc/pdf/doors_getting_started.pdf 

 

[19] Web JIRA, Integració amb JAMA - 

https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.jamasoftware.contour 

 

[20] Blog d'Standish Group - http://blog.standishgroup.com/ 

 

  

http://www.jamasoftware.com/jama-requirements-management/
http://www.jamasoftware.com/jama-requirements-management/
http://www.polarion.com/products/requirements/index.php
http://www.gatherspace.com/
http://www.essi.upc.edu/~qms/DesCOTS/ManualsQMv3/manualDesCOTS-QMv3-3.html
http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
http://www-03.ibm.com/software/products/es/reqpro
http://www-03.ibm.com/software/products/es/reqpro
http://www.visuresolutions.com/requirements-engineering-tool
https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rsdp/v1r0m0/topic/com.ibm.help.download.doors.doc/pdf/doors_getting_started.pdf
https://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rsdp/v1r0m0/topic/com.ibm.help.download.doors.doc/pdf/doors_getting_started.pdf
https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.jamasoftware.contour
http://blog.standishgroup.com/


 

 

82 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

[21] Pàgina Web de l'estàndard ISO25010 - http://iso25000.com/index.php/normas-iso-

25000/iso-25010 

 

[22] Llistat d'RMTs fet per makingsoftware - http://makingofsoftware.com/resources/list-

of-rm-tools 

 

[23] - Extending Software Quality Models - http://oa.upm.es/8926/1/Extending.pdf 

 

[24] - Enterprise Architect with DOORS - 

http://www.sparxsystems.com.au/products/mdg/link/doors/index.html 

 

[25] InfoJobs Trends - http://plandecarrera.infojobs.net/ 

 

[26] Tenda Online oficial de Microsoft - http://www.microsoftstore.com/ 

 

[29] Web d'airccse: Impacte de les RMT sobre els projectes - 

http://www.airccse.org/journal/ijsea/papers/1011ijsea10.pdf 

 

[30] Pàgina web de RaQuest - http://www.raquest.com/ 

 

  

http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
http://makingofsoftware.com/resources/list-of-rm-tools
http://makingofsoftware.com/resources/list-of-rm-tools
http://oa.upm.es/8926/1/Extending.pdf
http://www.sparxsystems.com.au/products/mdg/link/doors/index.html
http://plandecarrera.infojobs.net/
http://www.microsoftstore.com/
http://www.airccse.org/journal/ijsea/papers/1011ijsea10.pdf
http://www.airccse.org/journal/ijsea/papers/1011ijsea10.pdf
http://www.raquest.com/


 

 

83 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

Altres fonts consultades: 

 

URL:http://www.sparxsystems.com.au/platforms/requirements_management.html 

Descripció: Carta  de serveis de Sparx Systems 

 

URL:http://www.serena.com/docs/repository/products/rm/wp900-001-0505.pdf 

Descripció: Informació general sobre Gestió de Requisits 

 

URL:http://www.jamasoftware.com/wp-content/uploads/documents/jama-better-smarter-

faster-accelerating-innovation-across-the%E2%80%93enterprise.pdf 

Descripció: Whitepaper oficial de Jama (hi han alguns study cases) 

 

URL:http://www.seilevel.com/download/9772/ 

Descripció: Exemple de Evaluació de RMT de l’empresa Seilevel. -> Pag 12 més 

enllaços. 

 

URL: http://www.seilevel.com/ba-resources/wps-and-how-to-guides/ 

Descripció: Papers de Seilevel sobre Requisits. 

 

URL: http://www.utwente.nl/ewi/trese/graduation_projects/2009/Abma.pdf 

Descripció: Exemple d'anàlisi d'RMTs en funció de la traçabilitat. 

 

URL:http://mitiq.mit.edu/ICIQ/Documents/IQ%20Conference%201997/Papers/QualityW

hatDoesItMean4StrategicIS.pdf 

Descripció: Gillies 1992, concepte de qualitat de software 

 

URL:http://www.cmpe.boun.edu.tr/courses/cmpe58v/fall2009/06a-

Analysis%20of%209126-2,3,4short.pdf 

Descripció: Analysis of ISO/IEC 9126 and 25010 Jean-Marc Desharnais 

 

URL: http://www.gatherspace.com/static/requirements_management_tool.html 

Descripció: RMT GatherSpace (descàrrega i anàlisi) 

 

http://www.sparxsystems.com.au/platforms/requirements_management.html
http://www.serena.com/docs/repository/products/rm/wp900-001-0505.pdf
http://www.jamasoftware.com/wp-content/uploads/documents/jama-better-smarter-faster-accelerating-innovation-across-the%E2%80%93enterprise.pdf
http://www.jamasoftware.com/wp-content/uploads/documents/jama-better-smarter-faster-accelerating-innovation-across-the%E2%80%93enterprise.pdf
http://www.seilevel.com/download/9772/
http://www.seilevel.com/ba-resources/wps-and-how-to-guides/
http://www.utwente.nl/ewi/trese/graduation_projects/2009/Abma.pdf
http://mitiq.mit.edu/ICIQ/Documents/IQ%20Conference%201997/Papers/QualityWhatDoesItMean4StrategicIS.pdf
http://mitiq.mit.edu/ICIQ/Documents/IQ%20Conference%201997/Papers/QualityWhatDoesItMean4StrategicIS.pdf
http://mitiq.mit.edu/ICIQ/Documents/IQ%20Conference%201997/Papers/QualityWhatDoesItMean4StrategicIS.pdf
http://www.cmpe.boun.edu.tr/courses/cmpe58v/fall2009/06a-Analysis%20of%209126-2,3,4short.pdf
http://www.cmpe.boun.edu.tr/courses/cmpe58v/fall2009/06a-Analysis%20of%209126-2,3,4short.pdf
http://www.gatherspace.com/static/requirements_management_tool.html


 

 

84 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

URL: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/delivering_large-

scale_it_projects_on_time_on_budget_and_on_value 

Descripció: Pàgina web de Mckinsey: Importància de la Gestió de Requisits en les 

Empreses i Projectes. 

 

URL: http://calleam.com/WTPF/wp-content/uploads/articles/Whatmakes.pdf 

Descripció: Calleam Consulting PDF: Importància de la Gestió de Requisits en les 

Empreses i Projectes. 

 

URL: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/procedimiento/21 

Descripció: Procediment per a la gestió de requisits. 

 

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_management 

Descripció: Wikipèdia - “Requirements", "Requiements management”, etc. 

 

URL: http://www.seilevel.com/wp-

content/uploads/RequirementsManagementToolWhitepaper_1.pdf 

Descripció: Pàgina de Seilevel: “How to Evaluate and Select a Requirements 

Management Tool” 

 

URL: http://www.seilevel.com/wp-

content/uploads/RequirementsManagementToolWP_2.pdf 

Descripció: Pàgina de Seilevel: “Seilevel’s Evaluations of Requirements Management 

Tools: Summaries and Scores” 

 

URL: http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/2049/1/ehg.pdf 

Descripció: “Evaluación de herramientas de gestión de requisitos” 

 

URL: http://www.computer.org/csdl/mags/so/2011/04/mso2011040086-abs.html 

Descripció: Web Computer.org, "Requirements Engineering Tools” 

 

URL: http://www-03.ibm.com/software/products/en/ratidoor 

Descripció: Web IMB, “Requirements management for systems and advanced IT 

applications” 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/delivering_large-scale_it_projects_on_time_on_budget_and_on_value
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/delivering_large-scale_it_projects_on_time_on_budget_and_on_value
http://calleam.com/WTPF/wp-content/uploads/articles/Whatmakes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/procedimiento/21
http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_management
http://www.seilevel.com/wp-content/uploads/RequirementsManagementToolWhitepaper_1.pdf
http://www.seilevel.com/wp-content/uploads/RequirementsManagementToolWhitepaper_1.pdf
http://www.seilevel.com/wp-content/uploads/RequirementsManagementToolWP_2.pdf
http://www.seilevel.com/wp-content/uploads/RequirementsManagementToolWP_2.pdf
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/2049/1/ehg.pdf
http://www.computer.org/csdl/mags/so/2011/04/mso2011040086-abs.html
http://www-03.ibm.com/software/products/en/ratidoor


 

 

85 TFG: Estudi d’Eines de Gestió de Requisits 

 

 

 


