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per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
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1 Introducció

eReuse.org és una iniciativa que té per objectiu aconseguir un sistema integral de reutilització
de dispositius electrònics. Per a assolir aquest propòsit, eReuse.org defineix una sèrie de protocols
i procediments en els quals intervenen un conjunt d’eines i aplicacions informàtiques. La present
memòria descriu el procés de desenvolupament d’una d’aquestes aplicacions: TransferHub. Trans-
ferHub és essencialment un portal web que compleix la funció de facilitar el contacte entre donants
i receptors d’equipament electrònic.

Al llarg del document es recorren les diferents etapes del desenvolupament: l’anàlisi de requeriments,
les especificacions de l’aplicació, la definició de la metodologia de treball adoptada, la planificació
del projecte, les decisions de disseny i la descripció de la implementació.

Aquesta primera secció introductòria concreta els objectius del projecte i n’exposa el context.

1.1 Visió general del projecte

L’experiència del portal Reutilitza.cat , com veurem més en detall a la propera secció, ha servit
d’inspiració per a la definició teòrica de TransferHub i al mateix temps n’ha constitüıt el primer
prototip. Reutilitza.cat és per tant un projecte real i actiu.

A partir d’aqúı, es plantegen dues necessitats interdependents per a les quals aquest PFC vol aportar
solucions:

• Millorar l’actual portal web de Reutilitza.cat

• Generalitzar la solució aportada a Reutilitza.cat per aconseguir l’aplicació TransferHub

Es podria afirmar que els dos objectius són en realitat el mateix, que pot expressar-se de dues
maneres diferents: la nova versió de Reutilitza.cat constituirà la base per la primera versió de
TransferHub o Reutilitza.cat serà la primera implementació concreta de l’aplicació genèrica Trans-
ferHub.

El projecte posa especial èmfasi en l’entrega d’una versió acabada i operativa de la web Reutilitza.cat,
en tant que és una necessitat concreta i immediata del col·lectiu de persones que gestionen la
iniciativa. Això implica i inclou l’elaboració d’aquella documentació necessària que, en paral·lel
a aquesta memòria, permetrà la posada en marxa del nou portal aix́ı com la seva ampliació i
manteniment tècnic. En concret, aquests entregables són els manuals i documents enllaçats als
annexos A.4 i A.5. Val a dir que aquesta documentació és vàlida i útil també des de la perspectiva
d’eReuse.org.

En el moment de lliurar aquesta memòria, s’estan ultimant els detalls per a la pujada a producció
de la nova versió de Reutilitza.cat. Es pot visitar una versió de pre-producció de la web a la url
http://transferhub.ereuse.net.
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1.2 Antecedents

L’any 1995, l’associació TxT (Tecnologia per Tothom)1 impulsa el programa UPC-Reutilitza2,
que té per objectiu la promoció de la reutilització d’equipaments informàtics, tant a l’interior com
més enllà de l’espai universitari.

L’experiència de UPC-Reutilitza evidencia la necessitat de disposar d’eines informàtiques espećıfiques
per la gestió del cicle de reutilització. Es concep llavors la XSR (Xarxa de Suport a la Reutilització),
un conjunt d’aplicacions i procediments per a facilitar l’inventariat de dispositius i la interacció
donant-receptor. XSR es materialitza entre 2011 i 2012 amb el treball realitzat pels estudiants José
Antonio Giner, Sergio Caballero i Fernando Ramı́rez, en els seus respectius PFM [8] i PFCs [2, 13].
XSR esdevé més tard Reutilitza.cat.

Figura 1: Logotips de XSR i Reutilitza.cat

XSR i Reutilitza.cat constituiran l’embrió de eReuse.org, una definició integral i generalitz-
able d’abordatge de la problemàtica del consum de material electrònic mitjançant un concepte
d’economia circular.

1.3 El model eReuse.org

La motivació i l’arquitectura bàsica de eReuse.org han estat descrites amb detall per Bustamante en
la memòria del seu TFG [1] i també al llarg de diverses publicacions3 fetes pel col·lectiu promotor.
En aquesta secció resumirem aquells aspectes més rellevants del model en allò relatiu a clarificar el
context en què s’ubica el present PFC.

Figura 2: Logotip de eReuse.org

Segons la definició de Franquesa, Navarro i Bustamante [7], eReuse.org és un un conjunt d’eines
open-source, procediments, open data i serveis organitzats com un CPR (common-pool resource) per

1Associació universitària vinculada a la UPC que opera en l’àmbit de la cooperació i el compromı́s social i
ambiental des de l’òptica de les TIC (https://txt.upc.edu)

2http://reutilitza.upc.edu/ca
3Relació d’articles publicats per eReuse.org - http://www.ereuse.org/en/downloads/
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assolir l’economia circular de l’electrònica mitjançant la promoció de la reutilització i assegurant la
traçabilitat fins al reciclatge.

L’objectiu del model és aconseguir reduir l’impacte mediambiental del consum de dispositius electrò-
nics per mitjà, prioritàriament, de la reutilització. Per aquells casos en que la reutilització no és
viable, també contempla l’adopció de circuits per un correcte reciclatge i, en últim terme, rebuig
dels components electrònics. La rehabilitació (reparació etc.), la reutilització i la correcta gestió de
residus són els elements fonamentals que atorguen al model el caràcter d’economia circular.

Des del punt de vista de la implantació, eReuse.org es concep en el marc d’una federació global de
grups locals organitzacions i comunitats vinculades entre śı amb l’objectiu d’implementar l’economia
circular pel dispositius electrònics [7]. Els principis que regeixen aquesta col·laboració són els de no
discriminació d’accés al sistema de recursos i la lliure participació de les persones en funció dels seus
interessos (es contempla la intervenció de persones voluntàries, professionals, clients i administració
pública). La seva naturalesa d’economia circular, en combinació amb aquests principis, converteixen
el sistema en un bé col·lectiu [7].

El conjunt del sistema s’administra amb un model CPR (common-pool resource). Això significa
que tots els participants han d’acceptar les normes de funcionament i els requisits de col·laboració,
sense que això no els impedeixi conservar la propietat de les dades, serveis, certificacions i eines que
han aportat.

1.3.1 El cicle de vida d’un dispositiu

Per comprendre exactament què és i quina funció té el TransferHub, és essencial analitzar primer
el cicle de vida d’un dispositiu que ha adoptat eReuse.org. Aquest cicle, il·lustrat a la figura 3 [7],
es composa de 3 bucles principals:

• El bucle de producte (product loop): persegueix mantenir els dispositius en ús el màxim temps
possible.

• El bucle de rebuig (waste loop): s’inicia quan un dispositiu arriba a un punt de recol·lecció
(collection point). El dispositiu podrà tornar-se a integrar al bucle si passa per un procés
concret de manteniment i preparació.

• El bucle de reciclatge (recycling loop): s’activa en el moment en que un dispositiu no pot
inserir-se en cap dels dos bucles anteriors i s’ha de procedir a separar aquells materials que
poden ser reciclats d’aquells que es convertiran en rebuig.
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Figura 3: Cicle de vida d’un dispositiu

Com podem observar, el TransferHub, que intervé en cadascun dels tres bucles, és la plataforma
que gestiona el canal de distribució. Aix́ı doncs, el seu propòsit especific és facilitar la transferència
de dispositius en el procés de reutilització. És bàsicament la plataforma on s’anuncien i s’associen
donants i receptors. Es contempla que, de forma opcional, el procés d’adjudicació pugui estar
mediat per certes regles (per exemple, la reputació del potencial receptor a les xarxes socials).

1.3.2 Components de eReuse.org

El model defineix un conjunt d’eines espećıfiques necessàries per implementar el cicle de reutilització:

• Device Diagnostic and Inventory (DDI). És el conjunt d’eines utilitzades per a la
preparació d’un dispositiu que ha de ser reutilitzat.

• DeviceHub. Controla l’inventari i el recorregut dels dispositius.

• eReuse.org App. És una aplicació client de DeviceHub per a smartphones i tablets.
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• TransferHub. És la plataforma on es posen en contacte donants i receptors.

• Global Record of Devices (GRD). És un registre online que manté una llista global
d’informació per a la traçabilitat de dispositius.

• Directory of Collection Points (DCP). Localitza geogràficament tots els punts de recol·lecció
autoritzats.

Actualment, cada un dels components disposa d’una versió genèrica de programari, excepte pre-
cisament TransferHub.

A efectes concrets de definició del present projecte, en aquest punt és important notar que Trans-
ferHub no gestiona tot sol el procés de donació, sinó que interactua amb DeviceHub, principalment
per obtenir informació sobre les assignacions de dispositius. Veurem més endavant com es concreta
aquest flux de comunicació.
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2 Punt de partida

En aquesta secció analitzem, a nivell més concret i des d’un punt de vista tècnic, la situació de la
qual partim per a desenvolupar el projecte.

Com s’ha esmentat, la web Reutilitza.cat, actualment activa i amb centenars d’usuaris registrats,
pot ser considerada com un primer prototip de TransferHub. Segons la definició proporcionada per
eReuse.org [6] les principals funcionalitats del TransferHub són:

• P2P. Habilita la transferència usuari-usuari.

• Plataforma. Afegeix regles i mecanismes per regular la transferència, tals com indicadors
de reputació.

• Servei de venta. Afegeix allò necessari per rebre un valor monetari a canvi d’una donació.

Atenent a aquesta descripció, la web Reutilitza.cat cobreix actualment la segona de les funcional-
itats. Fa possible que receptors que necessiten material informàtic registrin i anuncïın els seus
projectes. En aquest cas, el portal posa èmfasi en aquelles iniciatives que tenen un caràcter social
i solidari. El mecanisme concret de regulació de les donacions és un sistema de votació: els usuaris
autenticats a la web poden recolzar aquelles iniciatives socials que consideren més interessants.
Aquest funcionament s’haurà de reproduir també a la nova versió de Reutilitza.cat.

Figura 4: Vista d’un projecte i el seu bloc de votació (versió antiga de Reutilitza.cat)

Des del punt de vista tecnològic, l’actual versió de Reutilitza.cat funciona sobre una plataforma
obsoleta: Drupal 6 (Drupal.org va decretar l’end-of-life d’aquesta versió pel 26 de febrer del 2016
4). Segons la definició de referència [1], TransferHub es concep per ser desenvolupat en Drupal 8,
per tant l’actualització de la tecnologia és el punt de partida d’aquest projecte.

4Drupal 6 end-of-life announcement (https://www.drupal.org/drupal-6-eol)
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Per altra banda, un dels aspectes més importants de la implementació serà l’intercanvi d’informació
entre la web (TransferHub) i DeviceHub. Aquest procés de comunicació haurà de fer ús de l’API
RESTful de DeviceHub5, definida i implementada per Bustamante [1] [5].

5http://devicehub.ereuse.net/
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3 Anàlisi de requeriments, especificacions i tecnologia

En aquesta secció s’analitzen primerament les principals caracteŕıstiques del model de negoci i es
recullen en detall els requeriments i funcionalitats concretes que ha de cobrir la web implementada.

Partint de l’anàlisi anterior, l’apartat d’Especificacions descriu el comportament general de l’aplicació,
en relació amb els usuaris i amb altres sistemes (en aquest cas, DeviceHub).

El darrer apartat de la secció aporta un aprofundiment en la fonamentació de l’elecció tecnològica
(Drupal 8) i exposa el conjunt de tecnologies involucrades en la implementació.

3.1 Requeriments del projecte

3.1.1 Visió general dels requeriments

Tal com s’ha introdüıt en la secció anterior (2), l’àmbit d’aquest projecte es centra en l’enfocament
de TransferHub com a plataforma. La versió que es presentarà no permetrà la transferència P2P
(sense mediació) de dispositius ni tampoc l’opció de rebre un import econòmic a canvi de la donació.

La labor tècnica, per tant, es centrarà en el desenvolupament d’una aplicació web que haurà de
reunir les següents propietats generals:

• Usabilitat. Es requereix una interf́ıcie multidispositiu i amigable per a (a) facilitar la inter-
acció dels usuaris en base a les regles de valoració dels projectes i (b) agilitzar el procés de
registre d’iniciatives que necessiten dispositius.

• Autonomia en l’edició. La web ha de ser fàcilment editable per persones sense coneixements
de programació.

• Connectivitat. Ha de permetre la integració amb altres aplicacions de l’ecosistema d’eReuse.org.

• Facilitat de manteniment, per a garantir la continüıtat del projecte i el seu desenvolupa-
ment col·laboratiu.

• Escalabilitat, per a poder incorporar en un futur la resta de funcionalitats de TransferHub,
garantint la qualitat del codi.

• Modularitat i exportabilitat, per a poder-se implementar i adaptar a contextos i àmbits
diversos.

• Independència tecnològica. La tecnologia adoptada ha de permetre la lliure distribució i
compartició del codi desenvolupat.

13



3.1.2 Actors

En aquest punt definirem quins són els actors o rols que interactuen amb o al voltant de TransferHub
i algunes definicions bàsiques de la lògica de funcionament de l’aplicació.

• Usuari anònim. És la persona que visita la web sense estar registrada.

• Receptor És la persona que crea un compte a la web per sol·licitar algun dispositiu. Gen-
eralment al darrera d’aquesta persona hi ha una entitat o organització a nom de qui es farà la
sol·licitud i qui serà, per tant, la beneficiària final dels dispositius que es rebran. Per aquest
motiu, en alguns contextos, receptor pot referir-se també a l’entitat. El receptor té un pro-
jecte o iniciativa concreta per la qual es requereixen els dispositius. La informació d’aquesta
iniciativa serà registrada a la web i és el que anomenarem projecte. Un usuari receptor serà
propietari de n projectes.

• Donant. És la persona, entitat o organització que cedeix dispositius a la plataforma. En la
versió presentada, el donant no interactua directament amb la web.

• Gestor (manager). És la figura responsable de l’actualització dels continguts de la web
i de la gestió dels projectes. És qui registra a la web alguns dels canvis d’estat d’un pro-
jecte (acceptat, cancel·lat...). El gestor generalment no disposa de coneixements espećıfics
d’informàtica ni de programació.

• Administrador (administrator). És la persona que executa tasques de manteniment o
configuració avançades de la web. Generalment tindrà nocions d’informàtica, però no és prećıs
que tingui experiència en programació.

3.1.3 El workflow del projecte

Un projecte (una iniciativa que sol·licita dispositius) passa per diversos estats des que es crea fins
que rep els dispositius i es considera tancat. La figura 5 mostra totes les possibilitats de transició
d’estat.
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Figura 5: Workflow del projecte [1]
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El diagrama representa el flux ideal descrit en el model teòric. Com s’ha mencionat anteriorment,
l’opció del pagament per donació no es contempla per aquesta versió, per tant, l’estat DevicesPaid
no s’incorporarà a la present implementació.

El receptor i el gestor seran els rols que executaran o desencadenaran els canvis d’estat d’un projecte,
en la manera com queda detallat en el pròxim apartat.

3.1.4 Funcionalitats

A continuació es recullen les funcionalitats bàsiques que l’aplicació web aportada ha d’implementar.
En el primer subapartat, es presenten aquelles accions associades a la interacció entre la web i els
usuaris (receptor, gestor i administrador). En el segon, es descriu aquella comunicació que cal
habilitar entre Trasferhub i Devicehub.
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Interacció TransferHub-usuaris

Usuaris anònims

• Informar-se sobre el projecte Reutilitza.cat i conèixer el
procés de donació/recepció

• Visualtizar la llista de projectes actius a la plataforma

• Compartir les pàgines de projectes a les principals xarxes
socials

• Registrar-se a la web proporcionant unes mı́nimes dades per-
sonals o autenticar-se a través del seu compte de Facebook.
L’autenticació per Facebook té la virtut de facilitar la par-
ticipació d’aquells usuaris que, pel motiu que sigui, no volen
registrar-se a la web

Usuaris autenticats
(receptors)

• Votar per atorgar reputació als projectes actius

• Donar d’alta un projecte nou

• Consultar l’estat dels projectes propis (incloent els disposi-
tius assignats i els registrats com a rebuts)

Gestors
(Managers)

• Crear/editar els continguts de la web

• Modificar l’aparença de la web

• Consultar i modificar l’estat dels projectes

• Modificar els dispositius assignats/rebuts per un projecte

Administrador
• Realitzar els principals manteniments i configuracions de la

web

Taula 1: Funcionalitats associades als diferents actors

Interacció TransferHub-DeviceHub

Com s’ha vist a la introducció, l’aplicació DeviceHub és l’eina de l’arquitectura d’eReuse.org que
s’encarrega fonamentalment de registrar el recorregut dels dispositius disponibles per a les dona-
cions.

El procés de donació requereix un intercanvi d’informació entre aquesta aplicació i TransferHub,
que es produeix en les dues direccions. Per una banda, TransferHub notifica a DeviceHub els nous
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registres d’usuaris i projectes que s’efectuen a la web. També els canvis d’estat de projectes
operats pel gestor de la web.

Per l’altra, DeviceHub es comunica amb TransferHub per notificar-li canvis en el workflow dels
dispositius: quan s’assignen a un projecte i quan, un cop entregats, es marquen com a rebuts.

3.2 Especificacions

Aquesta secció defineix el comportament que haurà de reproduir la web un cop implementada. Es
composa de dos diagrames: el primer (3.2.1) exposa una visió general dels casos d’ús i el segon
(3.2.2) es centra i detalla les interaccions del flux del projecte descrit anteriorment (secció 3.1.3).
Aquest darrer diagrama fixa també quina ha de ser la interacció entre TransferHub i DeviceHub.
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3.2.1 Diagrama general de casos d’ús

Figura 6: Diagrama de casos d’ús
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3.2.2 Workflow del projecte. Comunicació TransferHub-DeviceHub

Figura 7: Diagrama de flux del projecte
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3.3 Tecnologia

En aquesta secció s’introdueix Drupal i s’aprofundeix en la fonamentació tècnica d’aquesta elecció
tecnològica.

Al final de la secció (apartat 3.3.2) es presenta un resum del conjunt de tecnologies implicades en
el desenvolupament del projecte.

3.3.1 Drupal

Drupal és un framework web (concretament un CMS (Content Management System) programat
en PHP que va llançar la seva primera versió el gener de l’any 2001. En general, es coneixen com
a CMS s aquelles aplicacions que permeten l’edició i modificació de contingut web a través d’una
interf́ıcie gràfica d’usuari (GUI ) senzilla, normalment ideades per entorns de treball on hi intervenen
múltiples usuaris.

Figura 8: Logotip de Drupal 8

Drupal és el segon CMS més instal·lat per darrera de Wordpress i disposa d’una comunitat d’aproximadament
un milió de persones6.

Per avaluar la idonëıtat d’aquesta tecnologia, recorrerem cada una de les principals caracteŕıstiques
requerides anunciades en l’apartat anterior:

• Usabilitat

Drupal 8 és una tecnologia concebuda de base per a ser multi-dispositiu [14] (està dissenyat a
partir de la filosofia mobile-first [10]) i aporta molta flexibilitat a l’hora de poder personalitzar
la capa de presentació.

A més a més, adopta la majoria de les pràctiques de WAI-ARIA7 per a facilitar L’accessibilitat
a persones amb diversitat funcional.

• Autonomia en l’edició

6Calculat a partir del número d’usuaris registrats a la web oficial (drupal.org) (font: https://www.drupal.org/

node/2110205)
7WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite) és la definició d’accessibilitat proporcionada pel W3C

(https://www.w3.org/WAI/intro/aria)
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La meta de qualsevol CMS és permetre a persones sense coneixements de programació,
HTML... crear, editar i configurar la presentació de la major part del contingut de la seva
web.

En aquest sentit Drupal 8 aporta notables millores en els recursos d’edició (previsualitzacions,
opcions drag-and-drop...).

• Connectivitat

Drupal 8 incorpora al seu nucli la funcionalitat bàsica per implementar de forma ràpida
serveis REST (compatibles amb diverses configuracions d’autenticació: Basic Authorization,
oauth...).

• Manteniment

Amb la incorporació de nous patrons, Drupal 8 aprofundeix en l’aplicació del patró MVC.

La pròpia arquitectura de Drupal indueix a una metodologia i un conjunt de pràctiques
estandaritzables que fan que el codi sigui fàcilment llegible i intercanviable entre professionals
prou experimentats.

Addicionalment, l’extensió Bootstrap 3, ens permet treballar amb un dels estàndards front-end
més utilitzats. Aquest incorpora la tecnologia LESS, que permet una gestió molt més eficient
dels fulls d’estils que el tradicional CSS.

• Escalabilitat

Afegit a tot l’especificat en el punt anterior, Drupal 8 disposa d’un gran nombre de mòduls
contribüıts i una de les comunitats més àmplies i actives de l’àmbit dels CMS.

• Modularitat i exportabilitat

Drupal ens permetrà encapsular cada una de les funcionalitats de TransferHub en mòduls (plu-
gins), de tal manera que l’administrador de la web podrà activar-los i desactivar-los fàcilment
per adaptar l’aplicació a les seves necessitats particulars.

El nou sistema gestió de configuracions de Drupal 8 (CMI - Content Management Initiative
[11] [15]) ofereix eines molt interessants per facilitar la tasca d’exportació i desplegament de
la configuració.

Drupal 8 també incorpora un potent sistema de traduccions que permetran localitzar l’aplicació
web a la majoria d’àmbits regionals (en aquests moments ja disposa, per defecte, de traduc-
cions per a un centenar de llengües).

• Independència tecnològica

Drupal 8 utiltiza la llicència GPLv2 8 i està optimitzat per funcionar en LAMP, un arquitectura
de servidor ı́ntegrament open-source (figura 9).

8https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
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Figura 9: Plataforma de desenvolupament adoptada per aquest projecte (Font de la imatge: http:
//www.slideshare.net/Andy_Read/building-big-websites)

3.3.2 Referència de tecnologies utilitzades

La taula 2 exposa el conjunt de tecnologies que han intervingut en el procés de desenvolupament,
agrupades en funció de la capa de l’arquitectura a la que pertanyen.

Frontend Bootstrap, Twig, LESS, HTML, jQuery

Backend Drupal, PHP

Infraestructura Linux (Debian), Apache, MySQL

Taula 2: Tecnologies utilitzades
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4 Metodologia i planificació

Aquesta secció reflecteix les principals caracteŕıstiques del mètode de treball i la forma com s’ha
organitzat i planificat la feina.

L’últim punt és una reflexió entorn a les possibles casúıstiques que podrien posar en risc la planifi-
cació.

4.1 Equip de treball

El treball s’ha realitzat en coordinació i amb el recolzament de:

• Xavier Bustamante - coordinador i director tècnic

• Oscar Espinosa - dissenyador i gestor de Reutilitza.cat

• Raquel Nuñez - gestora de Reutilitza.cat

L’autor del PFC ha desenvolupat el rol d’analista/programador.

Al llarg del desenvolupament del projecte s’ha mantingut un contacte constant i s’ha posat en comú
la feina mitjançant el correu electrònic, videoconferències i diverses reunions presencials. L’àmbit i
l’abast de la participació concreta de cada membre de l’equip es detalla al següent apartat.

4.2 Fases del projecte

Per abordar el projecte, s’ha dividit i organitzat la feina en diverses fases, que es podrien reduir a
les etapes comunes a tot projecte de software: anàlisi, implementació, test, desplegament i docu-
mentació.

La taula 3 resumeix com s’ha distribüıt la intervenció del diferents membres de l’equip en cada una
de les fases.
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Fase Membres que intervenen

Definició i anàlisi de requeriments

Anàlisi tècnic

Disseny gràfic

Implementació

Proves d’integració amb DeviceHub

Tests unitaris

Revisions de maqueta

Tests funcionals

Correccions

Entrada de contingut

Pujada a producció de Reutilitza.cat

Preparació de TransferHub

Documentació

Taula 3: Relació de fases del projecte i membres de l’equip de treball que hi intervenen (referits per
la primera lletra del cognom)

Com pot observar-se a la taula, s’ha previst una implicació important dels gestors de Reutilitza.cat
a les últimes etapes preparatòries prèvies a la publicació de la nova versió del portal, amb la finalitat
de garantir l’assoliment dels requeriments.
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4.3 Planificació global

El diagrama de la figura 10 presenta de forma calendaritzada les etapes descrites en el punt anterior.
Al ser fases curtes i molt vinculades entre elles, per simplificar el diagrama, s’ha agrupat sota
l’expressió ”Preparació pujada a producció” les últimes fases prèvies a la publicació de Reutilitza.cat :
la revisió de la maqueta, els tests funcionals, les correccions i l’entrada del contingut.

L’analista/programador compagina aquest projecte amb la seva ocupació professional a jornada
completa. Per aquest fet, les estimacions expressades en el diagrama integren fases de dedicació
parcial i fases on s’ha previst una dedicació completa (vacances).

Figura 10: Diagrama gantt de la planificació del projecte

4.4 Riscos

En aquest apartat detallem aquells elements que s’han pogut detectar anticipadament com a factors
que podrien provocar desviacions en la planificació. Cada punt s’acompanya de la descripció dels
mecanismes adoptats per minimitzar-ne l’impacte.

• Obstacles tècnics. L’analista/programador té una experiència suficientment àmplia en pro-
gramació amb Drupal 7. No obstant, la versió 8 incorpora una redefinició estructural que
provoca un cert trencament amb els mètodes de treball tradicionals. Per compensar aquest
risc, s’ha sumant un marge d’incertesa a la valoració de la fase d’implementació.
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• Disponibilitat de mòduls (extensions) de tercers. Com és habitual en cada llançament
d’una nova versió de Drupal, passa un interval de temps bastant prolongant entre la publicació
del nucli i el moment en que el gruix dels mòduls de tercers més utilitzats han sigut adaptats
a la nova versió. A més a més, al dependre de la voluntat o disponibilitat dels mantenidors,
alguns mòduls no s’acaben migrant mai, quedant descontinuats. Fins allà on ha sigut possible
preveure, s’ha fet un inventari previ dels mòduls de tercers requerits, per poder garantir
mı́nimament la viabilitat de l’actualització del portal.

• Coordinació de l’equip de treball. L’equip està integrat per persones de perfils molt
diferents i amb motivacions de partida diverses. A més a més, el grup no té cap experiència
prèvia de treball conjunt. En aquest sentit, s’ha procurat consensuar el màxim possible els
terminis de les diferents fases parcials i donar marges de temps raonables per a l’acompliment
de les subtasques assignades a cada rol.
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5 Disseny i implementació

El propòsit d’aquesta secció és descriure l’àmbit i l’abast de la fase d’implementació i exposar les
decisions de disseny i els mecanismes tècnics implementats per als requeriments i funcionalitats
truncals de la web. Per a disposar d’una referència més exhaustiva i concreta, es pot recórrer a
l’annex A.5 (Documentació tècnica Reutilitza.cat-TransferHub), que constitueix una descripció a
baix nivell del conjunt del treball de programació.

A l’apartat introductori es fa un enquadrament general de les diferents tasques realitzades dins la
metodologia de treball definida per Drupal, entès com a framework de programació.

La resta de la secció s’estructura en tres blocs principals. L’apartat La gestió de projectes comprèn
la descripció dels aspectes principals relatius a la capa de negoci. Descriu les solucions aportades
per gestionar els canvis d’estat del projecte (el workflow) i les interaccions que a partir d’aquests
canvis es produeixen entre TransferHub i DeviceHub.

Sota el t́ıtol de La plataforma social, s’engloba allò pertanyent al domini de la interacció usuari-web:
la capa de presentació, la gestió de continguts de la web i la implementació del sistema de votacions.

Finalment, l’apartat La distribució TransferHub explica el mecanisme d’exportació del codi i la
configuració de la nova web de Reutilitza.cat per a obtenir una versió instal·lable genèrica de
TransferHub.

5.1 Introducció: mòduls i plantilles

La unitat bàsica de programació en Drupal és el mòdul. Com s’ha mencionat en seccions anteriors,
els mòduls ens permeten desacoblar les diferents funcionalitats de la web, de tal manera que aquesta
esdevingui fàcilment configurable i personalitzable des de la GUI. El nucli Drupal està equipat amb
un gran nombre de mòduls per a resoldre les necessitats bàsiques comunes a la gran majoria de
webs (gestió d’usuaris, gestió de contingut...).

Mentre els mòduls controlen la lògica de l’aplicació, les plantilles (themes) s’encarreguen de presen-
tar la informació al navegador (s’ocupen de la construcció de l’HTML). Responent a l’arquitectura
MVC, les dues estructures, mòduls i plantilles, estan äıllades, de tal forma que una mateixa con-
figuració particular d’un site en Drupal podria renderitzar-se amb diferents aparences utilitzant
diferents plantilles.

Des d’aquest punt de vista i a grans trets, la implementació del projecte es podria descompondre
en 4 tasques combinades:

• Activació i configuració de mòduls proporcionats pel nucli de Drupal (mòduls core)

• Recerca, instal·lació i configuració de mòduls de tercers (mòduls contributed)

• Desenvolupament de mòduls personalitzats (mòduls custom)
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• Desenvolupament d’una plantilla de disseny (theme) personalitzada

La figura 11 representaria l’arquitectura dels principals elements que, en aquest nivell de descripció,
conformarien l’aplicació web.

Figura 11: Estructures principals de la implementació de TransferHub

5.1.1 El paquet Transferhub

En Drupal, un conjunt de mòduls relacionats entorn a un propòsit configuren un package. En aquest
sentit, un dels principal esforços del projecte ha estat la creació del paquet Transferhub, integrat
pels mòduls custom:

• Transferhub Project. És el mòdul base que conté la lògica principal del flux de projectes

• Transferhub Devicehub. Responsable de la comunicació amb Devicehub

• Transferhub Vote. Habilita la funcionalitat de votació de projectes

• Transferhub Analytics. Permet reflectir a Google Analytics esdeveniments particulars que
es succeeixen a la web

• Transferhub Theme addons. Proporciona alguns complements vinculats a la capa de
presentació
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Al seu torn, cada un dels mòduls implementats utilitza diferents estructures i recursos de Drupal,
com s’anirà exposant en els apartats següents.

Figura 12: Vista del paquet Transferhub a la pàgina d’instal·lació de mòduls de Drupal

5.2 La gestió de projectes

La principal estructura de contingut en un sistema Drupal és el content type. A nivell lògic, un
content type no és res més que la definició d’una configuració concreta de camps (l’equivalent
a una entitat en terminologia del model relacional). Cada una de les instàncies d’un content
type (cada element de contingut) és el que es coneix com a node. Aix́ı doncs, des de la nostra
perspectiva particular, definim que el content type project representa una iniciativa social que
requereix dispositius electrònics i que un receptor és un usuari de Drupal amb permisos per crear
nodes d’aquest tipus.
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Figura 13: Primera part del fromulari de creació d’un node projecte, vist per un usuari receptor

En els propers dos apartats, descriurem, respectivament, com s’implementen la gestió del flux
d’estats del projecte i els mecanismes de traspàs d’informació amb DeviceHub.

5.2.1 Workflow del projecte

Per a implementar la lògica de control de transició d’estats del project hem recorregut al paquet
de mòduls contribüıts Workflow9. Aquest grup de mòduls ens permet definir un graf d’estats i
gestionar les transicions entre aquests diferents estats per a un contingut de Drupal concret (en
aquest cas, el projecte).

9https://www.drupal.org/project/workflow
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Figura 14: Pantalla de configuració de les transicions d’estats

El mòdul habilita per a cada node projecte una nova pestanya d’edició a través de la qual un
usuari amb els permisos suficients (el manager) podrà executar les transicions d’estat (figura 15).
En aquesta pestanya, a més a més, disposarem d’un historial de transicions, una eina útil per
monitoritzar el recorregut d’un projecte concret.

Figura 15: Administració d’estat i historial d’un projecte
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5.2.2 Comunicació amb DeviceHub

Com hem vist als apartats d’anàlisi (3.1.4) i d’especificacions (3.2.2), al llarg del procés de donació,
hi ha un intercanvi d’informació entre TransferHub i DeviceHub i aquest es produeix en les dues
direccions.

A nivell d’implementació, per una banda, necessitarem que la nostra aplicació pugui consumir l’API
RESTful JSON de DeviceHub, per comunicar-li les altes d’usuaris i projectes que s’efectuen a la
web.

Per l’altra, TransferHub ha d’implementar també un servei RESTful propi a través del qual De-
viceHub li notificarà les assignacions i recepcions de dispositius per als projectes.

Tal com s’anirà detallant als successius apartats, en la implementació d’aquest intercanvi d’informació
entre els dos sistemes hi intervenen tres mecanismes tècnics de Drupal diferents: els hooks, les regles
i els recursos REST.

Tota la programació relativa a aquest cas d’ús està continguda al mòdul Transferhub Devicehub.

Crides a l’API de DeviceHub: canvis d’estat i altes d’usuaris i projectes

La classe TransferhubDevicehubRestClient encapsula la lògica de connexió amb l’API REST de
DeviceHub, actuant aix́ı com a client del servei. Aquesta classe proporciona mètodes públics que
seran cridats en el moment oportú, de tal manera que la classe que fa la crida queda desacoblada de
les especificacions de l’API de DeviceHub. Les dades de connexió podran ser fàcilment configurades
a través de la GUI.

Figura 16: Pantalla de configuració del mòdul Transferhub Devicehub
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Distingim dues situacions (i dos mecanismes tècnics) diferents que desencadenen la invocació de la
classe TransferhubDeviceRestClient :

• Creació d’un usuari o un projecte

Drupal permet als mòduls intervenir en el funcionament del nucli a través dels anomenats
hooks. Els hooks són funcions que s’executaran en determinats moments. En aquest cas, el
mòdul Transferhub Devicehub es servirà dels hooks node insert (que s’executa cada cop que
es crea un nou contingut) i user insert (que s’executa cada cop que es crea un nou usuari)
per injectar el codi que executarà el traspàs d’informació cap a DeviceHub. Aquests dos hooks
s’implementen al fitxer transferhub devicehub.module.

• Canvi d’estat d’un projecte

Per aquest cas d’ús, ens servirem de la integració del mòdul Workflow amb el mòdul Rules10.
El plantejament de Rules és que qualsevol esdeveniment definit per un mòdul pugui disparar
accions definides per altres mòduls, associant una i altra a través de la GUI (figura 17).

A nivell més concret, les accions són classes contingudes en mòduls que hereten de la classe
RulesActionBase. En aquest cas, el mòdul Transferhub Devicehub defineix una acció que
es dispara amb l’esdeveniment ”After saving new workflow executed transition” del mòdul
Workflow. L’acció implementada (la classe SyncronizeProjectState) serà la que executarà
el codi per traspassar la informació sobre el canvi d’estat a DeviceHub.

10https://www.drupal.org/project/rules
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Figura 17: Associació de l’esdeveniment i l’acció en una de les pantalles de configuració del mòdul
Rules

D’acord amb els estàndards de Drupal (patró Services[16]), el fitxers .module i els RuleActions
són simplement les juntures entre les classes que implementen la funcionalitat. En aquest sentit, el
fitxer transferhub devicehub.module i la classe SyncornizeProjectState es preocupen només de cridar
a una classe intermediària (TransferhubDevicehubTools), que serà la que prepararà les dades
necessàries i finalment cridarà els mètodes públics de la classe TransferhubDevicehubRestClient.
La figura 18 resumeix la mecància exposada en aquest punt, posant en relació els fitxers i classes
involucrats en els 3 casos d’ús descrits.
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Figura 18: Diagrama de classes involucrades en el consum del servei REST de DeviceHub

Recepció d’esdeveniments de DeviceHub: API REST

El mòdul RESTful Web Services (mòdul proporcionat pel core de Drupal en la versió 8) s’utilitza
per exposar entitats de Drupal com a serveis web REST. Al mateix temps, el mòdul proporciona la
lògica bàsica mı́nima (autenticació, control d’errors...) per implementar serveis web personalitzats
de forma estandaritzada.

Amb l’adjuda d’aquest mòdul, la implementació d’un servei (Resource) consisteix fonamentalment
en crear una classe que hereta de la classe ResourceBase i implementa tots o algun dels mètodes
(GET, POST, PUT, DELETE), que contindran la funcionalitat del servei.

Segons les especificacions, precisem implementar dos serveis que seran consumits per DeviceHub:

• Assignar dispositius a un projecte (POST transferhub/events/devices/allocate), imple-
mentat a la classe TransferhubAllocateResource.php

• Rebre dispositius per a un projecte (POST transferhub/events/devices/receive), imple-
mentat a la classe TransferhubReceiveResource.php

L’especificació completa d’aquests dos serveis es pot consultar a l’annex A.1.
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Figura 19: El recurs (servei) ”Allocate devices for a project” a la pantalla de configuració del mòdul
RESTful Web Services

Per a cada petició, les dades dels dispositius assignats/rebuts es desaran i associaran al contingut
(node) del projecte corresponent.

Figura 20: Vista de les dades d’un dispositiu reservat a la pantalla d’edició d’un node projecte

5.3 La plataforma social

Aquesta secció analitza la implementació de TransferHub en la seva faceta de plataforma d’interacció
social.

A la primera part, s’exposa el procés i els criteris seguits per definir l’estructura i l’aparença externa
de la web. A continuació es descriu la implementació de la capa de presentació en Drupal, és a dir,
la creació de la plantilla TransferHub.
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El següent apartat (Sistema de votació) descriu les estructures que habiliten la votació dels projectes
per part dels usuaris registrats.

Per últim, el punt Edició i administració de continguts il·lustra com s’ha concebut el sistema d’edició
per proporcionar agilitat a l’actualització i rotació de continguts a la web.

5.3.1 Interf́ıcie d’usuari. La plantilla Transferhub

Concepció de la maquetació i el disseny de la web

Un dels principals reptes de l’actualització de Reutilitza.cat era la millora de l’aspecte estètic de la
web. A l’hora d’esbossar els nous dissenys i l’estructuració del layout, s’han partit de considerar els
estàndards més estesos [3]. En aquest sentit i com a mètode, s’ha optat per utilitzar com a base
una plantilla genèrica ja existent, Doors Two11, que incorpora un gran nombre d’aquells criteris
i pràctiques més àmpliament reconegudes.

Un altre dels principals avantatges de partir d’una plantilla genèrica és que aquestes proporcionen
una part del codi HTML i dels estils (fulls CSS) que seran necessaris en el moment de crear la capa
de presentació, la qual cosa agilitza aquesta fase de la implementació.

La plantilla escollida, a més a més, està desenvolupada en Bootstrap12, el framework HTML,
Javascript i CSS més utiltizat per a crear webs multi-dispositiu.

Figura 21: Imatge de mostra de la plantilla Doors Two

A continuació detallem les principals propietats del layout de les dues pàgines més significatives: la
portada i la pàgina de detall del projecte.

11Doors Two - Multipurpose HTML Template (http://bootstrapbay.com/theme/
doors-two-multipurpose-html-template-B3D8906?ref=bwbootstrap)

12http://getbootstrap.com/
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Figura 22: Wireframe de la pàgina principal

La part superior de la portada es dedica a presentar la plataforma. Consta, per una banda, d’una
capçalera amb el t́ıtol, l’eslògan i una foto de fons que serà il·lustrativa de l’activitat. A contin-
uació apareix un bloc de valors corporatius. Aquesta distribució permet que el visitant s’ubiqui
ràpidament i amb una simple ullada pugui comprendre la lògica bàsica del portal.

En aquesta ĺınia, una mica més avall es situa un enllaç directe a un v́ıdeo explicatiu en streaming.
En general, per tant, s’ha evitat fer un abús del text a la portada, per aconseguir una navegació
més àgil i no perdre l’atenció del visitant.

Per altra banda, per facilitar la navegació, el menú principal es desplega de forma horitzontal a la
capçalera, que també incorpora el formulari de cerca.
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Finalment, al peu de pàgina hi ha l’enllaç al formulari de contacte i les icones de xarxes socials,
que permeten que el visitant que hi estigui interessat pugui posar-se en contacte o obtenir altres
referències del projecte.

Figura 23: Wireframe del detall del projecte

La pàgina del detall del projecte manté el criteri d’utilitzar una foto de fons a la capçalera. Dins la
capçalera també es situa el bloc de votació per destacar el caràcter social de la plataforma.

Dins el cos de la pàgina es situen de forma preferent els recomptes de dispositius requerits pel
projecte.

S’ha ideat una secció lateral on s’hi exposarà informació relativa al projecte (com ara l’organització
que hi ha al darrere del projecte), aix́ı com també altres continguts destacats de la web (per exemple,
anuncis).

La plantilla Drupal
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El theme contribüıt Bootstrap 3 13 permet integrar el framework Bootstrap a Drupal. La plan-
tilla programada per aquest projecte (batejada també com a Transferhub), s’implementa com una
subplantilla de Bootstrap 3 : n’hereta les propietats i sobreescriu/estén aquelles funcionalitats ad-
dicionals requerides.

Figura 24: Vista del template Transferhub a la pantalla de selecció de plantilles de Drupal

La feina d’implementació de la plantilla s’ha compost de 3 tasques:

1. Crear els templates

En gran mesura, crear una plantilla en Drupal significa programar un conjunt de templates.
Un template és un fitxer que sobreescriu la sortida HTML estàndard d’un element o estructura
de la web (un menú, una regió de contingut...). Els templates, per tant, contenen bàsicament
codi HTML, però també incorporen markups que permeten incrustar dades provinents de
la capa de negoci. En Drupal 8, la tecnologia Twig14 és la que habilita i proporciona un
llenguatge per a la interacció entre les dues capes (la de negoci i la de presentació). D’aqúı
es deriva precisament que els templates en Drupal 8 tinguin l’extensió .html.twig.

Aix́ı doncs, per mitjà d’aquest sistema de templates podem modelar la sortida HTML de
Drupal per ajustar-la a allò que requereix el nostre disseny.

13https://www.drupal.org/project/bootstrap
14http://twig.sensiolabs.org/
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(a) Contingut del template block–transferhub-video.html.twig

(b) Sortida generada en un navegador

Figura 25: Exemple simple de mecànica d’un template. En vermell les variables provinents de la
capa de negoci (subfigura (a)) i la seva transportació a la vista resultant (subfigura (b)) ((1) T́ıtol
(2) Text (3) URL del v́ıdeo (4) Ruta de la imatge)

A l’annex A.2 es pot consultar una referència general del conjunt de templates implementats.

2. Crear els fulls d’estils propis

El gruix principal dels estils aplicats a la web es prenen de la plantilla genèrica Doors Two.
Tot i això, s’ha requerit un treball notablement minuciós per ajustar al màxim l’aparença de
la web a la del disseny proposat per Reutilitza.cat.

3. Crear el formulari de personalització de la plantilla

La plantilla implementada proporciona un conjunt d’opcions a la GUI per alterar els aspectes bàsics
de l’estètica de la web (el color primari, la imatge de fons de la pàgina home...).

D’aquesta manera, la plantilla Transferhub esdevé genèrica. Precisament, l’aparença final de Re-
utilitza.cat és el resultat de la personlització de la plantilla Trasnferhub.
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(a) Opcions de configuració de l’aparença de la capçalera de la portada de la web

(b) Resultats correlatius a la configuració exposada a la figura (a)

Figura 26: Mostra d’algunes de les opcions de configuració de la plantilla Transferhub

5.3.2 Sistema de votació

El mòdul propi Transferhub Vote és el responsable d’habilitar el sistema de votació de projectes a
la web. En concret, l’activació d’aquest mòdul:

• Crea l’estructura de dades per desar els vots

• Proporciona un block que contindrà el botó de votació

• Habilita l’autenticació a la web a través de Facebook
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Figura 27: Block de votació a la pàgina de detall d’un projecte

En Drupal, un block és una element replicable de contingut que pot ser situat en qualsevol de les
regions definides per una plantilla. En el cas de la plantilla Transferhub, el block de votació s’inserta
de forma fixa dins la capçalera de la pàgina de detall del projecte, però la ubicació d’aquest block
podrà ser personalitzada en altres instal·lacions del Drupal TranserHub. L’exemple genèric il·lustrat
per la figura 28 ens ajuda a comprendre què són els blocks i a veure més clarament la flexibilitat
que aporten a l’hora de configurar i personalitzar el layout de la web.

Figura 28: Diferents blocks (en vermell) i regions (en groc) en una instal·lació demostrativa de
Drupal (Font: https://groups.drupal.org/node/234838)
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Pel que fa a l’autenticació a través de Facebook, el mòdul Transferhub Vote s’integra amb el mòdul
contribüıt Simple FB Connect 15, que utilitza la llibreria PHP facebook/php-sdk-v4 16 per connectar
amb l’API de Facebook.

Quan un usuari anònim accedeix a un pàgina de detall d’un projecte, visualitza els vots emesos per
aquell projecte i se li ofereix un botó per autenticar-se a través de Facebook. El botó el condueix
a la pàgina de login de Facebook i, un cop entrades les seves credencials, serà retornat a la pàgina
de detall del projecte on ja veurà habilitat el botó de votació.

(a) Visualització del block de
votació per a un usuari anònim

(b) Pàgina de login de Facebook
(c) Visualització del block al re-
tornar de la pàgina de login de
Facebook

Figura 29: Seqüència del procés de votació amb autenticació a través de Facebook

5.3.3 Edició de continguts

En aquest apartat es descriuen les estructures i procediments habilitats per permetre l’edició i
actualització dels continguts de la web des de l’òptica del gestor (manager). El propòsit d’aquesta
secció és demostrar com la solució proporcionada permet que el gruix principal de les tasques
de creació i edició de continguts a la web sigui dut a terme per persones sense coneixements de
programació.

Ens centrarem en dues de les operacions quotidianes més freqüents: la creació i edició de pàgines
bàsiques (pàgines informatives) i la configuració dels blocks de la web.

Pàgines bàsiques

Les pàgines bàsiques són aquelles pàgines principals destinades fonamentalment a donar informació
sobre la web i el procés de reutilització. Habitualment seran les pàgines que es situaran al menú
horitzontal de la capçalera de la web. A Drupal al content type page.

Segons els requeriments, les pàgines bàsiques tenen la particularitat de poder incloure subpàgines
al seu interior, que poden navegar-se a través d’opcions de menú pròpies (content type subpage).

15https://www.drupal.org/project/simple_fb_connect
16https://www.versioneye.com/php/facebook:php-sdk-v4/4.0.8
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En l’exemple de la figura 30, “About us” seria la pàgina principal d’informació (page) i “What we
do?” i “Who we are?” serien les subpàgines (subpage). La figura 31 mostra la visualització completa
d’una pàgina bàsica, on podem apreciar les dues subpàgines de les que es compon. El gestor pot
crear i editar les pàgines i les subpàgines a través dels formularis de la GUI de Drupal.

Figura 30: Vista de les pàgines i subpàgines al menú superior

Figura 31: Vista d’una pàgina bàsica d’exemple
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Per aconseguir establir la relació entre la pàgina i les seves respectives subpàgines s’ha emprat el
mòdul contribüıt Inline Entity Form17. Aquest mòdul ens permet incrustar un formulari d’edició
de node dins d’un altre. Això significa que podrem crear les subpàgines dins el mateix formulari
d’edició de la pàgina. La figura 32 mostra com es visualitza aquest formulari incrustat. A la part
superior de la mateixa imatge s’observa la llista de les subpàgines ja creades i associades a la pàgina
actual.

Figura 32: Vista d’un formulari de subpàgina dins l’edició de la pàgina bàsica

Al manual de l’annex A.4.1 s’exposa el procés complet de creació de pàgines bàsiques i subpàgines.

Blocks

17https://www.drupal.org/project/inline_entity_form
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La plantilla de la web té dos zones principals on es mostren blocks que podran ser configurables
per l’usuari gestor: la part central de la portada i la regió lateral dreta de la pàgina de detall del
projecte. La figura 33 mostra els blocks d’aquesta regió. El superior és un block d’anuncis rotatoris
i l’inferior mostra els tres últims projectes creats a la web.

(a) Presentació dels blocks

(b) Vista dels blocks a la pàgina de configuració

Figura 33: Mostra de blocks configurables per l’usuari gestor (manager): regió lateral dreta de la
pàgina detall del projecte
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De forma nativa, la GUI de Drupal permet a l’usuari gestor assignar i treure blocks a una regió,
alterar-ne l’ordre d’aparició dins la regió i configurar-ne la visibilitat (per exemple, en funció del
rol de l’usuari actual).

A més a més, a la solució aportada, la majoria de blocks són creats per codi (en el mòdul Transferhub
theme addons) i proporcionen un formulari de configuració per editar-ne els textos (la figura 34 en
presenta un exemple).

50



(a) Presentació

(b) Vista de la pàgina de configuració

Figura 34: Demostració de la personalització dels textos del block corporatiu de la portada
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5.4 La distribució Transferhub

Una distribució és una còpia de Drupal que inclou el nucli, un conjunt particular de software addi-
cional (mòduls, plantilles...) agrupat per resoldre una necessitat espećıfica i un perfil d’instal·lació
[4]. Crear una distribució és el mecanisme escollit per resoldre un dels objectius del projecte: passar
de l’aplicació concreta Reutilitza.cat a una aplicació instal·lable (TransferHub).

5.4.1 El problema del desplegament de la configuració en Drupal

Aconseguir distribuir la web implementada com una aplicació genèrica suposa abordar el problema
de fer replicables els treballs realitzats. Per analitzar aquest problema, diferenciem dos dominis: el
codi i la configuració.

Pel que fa a la configuració, la definim com aquella informació necessària pel funcionament de la
web i que normalment es crea durant el desenvolupament. Per contra, no es considera configuració
tot allò que creen els usuaris o editors durant el funcionament normal de la web (en general, ens
referim aqúı al contingut). Per exemple, un content type és configuració però un node (un projecte
concret o una pàgina bàsica) no són configuració [11] 18. Dit d’una altra manera, la configuració és
tot allò que serà comú (com a mı́nim d’entrada) a totes les instal·lacions de TransferHub, i el que
no és configuració és allò que només aplica a una instància concreta de TransferHub.

Mentre la replicació del codi és trivial, la replicació de la configuració en Drupal no és tan immediata.
Drupal guarda tota la configuració a la base de dades i això fa que aquesta estigui segmentada en
diverses taules, moltes vegades amb relacions molt complexes. En aquest aspecte, Drupal difereix
d’altres frameworks PHP populars. En el cas de Symfony19, per exemple, la configuració es guarda
ı́ntegrament en codi (en fitxers .yml).

A l’apartat següent analitzem quines noves possibilitats incorpora Drupal 8 que ens permeten
facilitar la replicació de la configuració.

5.4.2 CMI, Features i el perfil d’instal·lació

La Configuration Management Initiative (CMI )20 pretén simplificar la gestió de la configuració
introduint l’ús de fitxers .yml, justament a l’estil Symfony. Aquest sistema, però, no substitueix
la forma tradicional de guardar la configuració en Drupal. És a dir, Drupal continua llegint la
configuració de la base de dades. El que en permet CMI és exportar-la a fitxers. Activant el mòdul
Configuration Manager s’habiliten les opcions d’importació i exportació de fitxers de configuració
.yml.

Per altra banda, el mòdul Features21 [12] proporciona una interf́ıcie gràfica per escollir grups de

18Consultar l’annex A.3 per un esquema complet sobre la distinció entre contingut i configuració en Drupal 8
19https://symfony.com/
20http://drupal8cmi.org/
21https://www.drupal.org/project/features
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configuracions per exportar (ens permet crear paquets de fitxers .yml). El mòdul també ofereix la
possiblitat de crear aquests paquets com un perfil d’instal·lació.

D’aquesta manera, la distribució Transferhub es construeix amb aquests elements:

• El nucli de Drupal 8

• Els mòduls contribüıts que hem seleccionat

• Els mòduls custom implementats (el package Transferhub)

• La selecció de les configuracions bàsiques de la web, creada com un perfil d’instal·lació a través
del mòdul Features

Figura 35: Una de les pantalles del procés d’instal·lació de la distribució Transferhub
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Figura 36: Una de les pantalles del procés d’instal·lació de la distribució Transferhub
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6 Conclusions, millores i futurs desenvolupaments

En aquesta secció es ressalten alguns dels aspectes més rellevants del procés de desenvolupament
del projecte. S’hi esmenten també algunes possibles millores i futures ĺınies de treball.

6.1 El procés de migració des de Drupal 6

En la fase d’anàlisi tècnic va sorgir el dilema de si partir de la instal·lació original de Reutilitza.cat
(Drupal 6) i migrar-la a Drupal 8 o bé partir d’una instal·lació fresca de Drupal 8 i tornar a
implementar tota la funcionalitat. Per a la primera opció, calia utilitzar una combinació de mòduls
contribüıts 22 desenvolupats al respecte. Alguns d’aquests mòduls estan encara desenvolupant-se i
el procés de migració té algunes mancances i defectes declarats. Tot i això, es va optar per l’opció
de la migració, pensant que evitaria haver de replicar algunes parts de la web.

Finalment, de tot el procés s’ha pogut aprofitar poc més que la migració d’usuaris (que s’hauria
pogut aconseguir per altres mitjans). Respecte a la resta d’estructures, o bé no es podien migrar
degut a les mancances dels mòduls o bé ja no servien per la nova versió de la web. No només això,
sinó que el fet d’arrossegar configuracions de la web antiga ha provocat certs entrebancs a la nova
instal·lació, especialment amb les traduccions.

És per aquests motius que no s’ha considerat útil ni oportú reflectir aquest procés en el cos de la
memòria, però śı que es considerava interessant fer-ne una valoració en aquesta secció. Haver optat
per l’opció de començar amb una instal·lació neta de Drupal 8 ens hauria estalviat el cost del procés
de migració i també els inconvenients que se n’han derivat.

6.2 Retards en la planificació

Un dels riscos de desviació previstos prèviament feia referència al procés d’adaptació a les noves
metodologies de treball incorporades a la versió 8 de Drupal. S’han trobat dificultats especialment
a l’hora de treballar amb el nou sistema de templates. A aquest fenomen se li afegeix el fet d’haver
volgut afinar molt a l’hora de deixar ben acabada la capa de presentació, a nivell estètic i també a
nivell d’aconseguir que fos el màxim de personalitzable a través de la GUI (resultats que s’exposen
a les seccions 5.3.1 i 5.3.3).

Aquesta situació ha introdüıt un retard respecte a la planificació que ha repercutit en les dues
darreres fases del projecte. Per una banda, s’ha hagut d’ajornar la pujada a producció de Reuti-
litza.cat, que inicialment estava prevista per abans de l’entrega d’aquesta memòria. Per l’altra,
tampoc hi ha hagut temps d’aconseguir un instal·lador funcional per l’aplicació TransferHub, tot
i que el problema s’ha pogut resoldre a nivell teòric, definint una solució i un procediment (secció
5.4). El treball es va haver d’aturar en la fase en que s’intentava trobar l’agrupament correcte de
fitxers de configuració per crear el perfil d’instal·lació de la distribució Drupal.

22Migrate, Migrate Drupal, Migrate Drupal UI i Migrate Plus
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6.3 Millores i futurs treballs

Un aspecte interessant seria que TransferHub pogués disposar d’informació sobre els donants. Po-
dria servir, per exemple, per mostrar els donants que han participat en un projecte concret o per
crear blocks espećıfics on anunciar els donants més actius. Aquest és un tema que ha estat estudiat
pels gestors de Reutilitza.cat i que s’havia plantejat en alguna reunió de l’equip de treball. Per
aquesta fase no hi ha hagut temps d’implementar res relacionat amb la visualització dels donants
a la web, però pot ser un treball interessant a desenvolupar properament.

Una altra funcionalitat que es podria incloure per millorar l’experiència dels donants a la web
seria incorporar la seva interacció amb el workflow de dispositius. És a dir, que el receptor, des
de la mateixa web, a part de visualitzar els dispositius del seu project, pogués també acceptar-
los/rebutjar-los o marcar-los com a rebuts un cop completada la donació.

A part dels aspectes funcionals, a la documentació tècnica de l’annex A.5 es dóna una relació de
correccions i millores tècniques més concretes que es podrien fer al codi a un cost no molt elevat.
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6 Diagrama de casos d’ús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7 Diagrama de flux del projecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

8 Logotip de Drupal 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

9 Plataforma de desenvolupament adoptada per aquest projecte (Font de la imatge:
http://www.slideshare.net/Andy_Read/building-big-websites) . . . . . . . . . 23

10 Diagrama gantt de la planificació del projecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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A Annex

A.1 Especificació API TransferHub

A.1.1 Allocate devices
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Title Allocate devices for a project

URL /transferhub/events/devices/allocate

Method POST
URL

Params
Required: 
none 

Optional: 
none

Data
Params

{  

   "byUser":[string],

   "description":[string],

   "incidence":[boolean],

   "date":[string],

   "created":[string],

   "secured":[boolean],

   "to":[string],

   "@type":"devices:Allocate",

   "url":[string],

   "devices":[  

      {  

         "manufacturer":[string],

         "_id":[string],

         "hid":[string],

         "forceCreation":[boolean],

         "components":[  

            [string],



            (...)

         ],

         "serialNumber":[string],

         "model":[string],

         "type":[string],

         "isUidSecured":[boolean],

         "events":[  

            {  

               "byUser":[string],

               "_id":[string],

               "incidence":[boolean],

               "date":[string],

               "secured":[boolean],

               "@type":[string],

               "to":[string],

               "toOrganization":[string]

            },

            (...)

         ],

         "public":[boolean],

         "_updated":[string],

         "label":[string],

         "_created":[string],

         "@type":[string],

         "_etag":[string]



      },

      (...)      

   ],

   "project":[string]

}

Success
Response

Code: 201 

Error
Response

Code: 403 UNAUTHORIZED 

Code: 422 Unprocessable Entry 



A.1.2 Receive devices

65



Title Receive devices for a project

URL /transferhub/events/devices/receive

Method POST
URL

Params
Required: 
none 

Optional: 
none

Data
Params

{  

   "byUser":[string],

   "description":[string],

   "incidence":[boolean],

   "date":[string],

   "created":[string],

   "secured":[boolean],

   "to":[string],

   "@type":"devices:Receive",

   "url":[string],

   "devices":[  

      {  

         "manufacturer":[string],

         "_id":[string],

         "hid":[string],

         "forceCreation":[boolean],

         "components":[  

            [string],



            (...)

         ],

         "serialNumber":[string],

         "model":[string],

         "type":[string],

         "isUidSecured":[boolean],

         "events":[  

            {  

               "byUser":[string],

               "_id":[string],

               "incidence":[boolean],

               "date":[string],

               "secured":[boolean],

               "@type":[string],

               "to":[string],

               "toOrganization":[string]

            },

            (...)

         ],

         "public":[boolean],

         "_updated":[string],

         "label":[string],

         "_created":[string],

         "@type":[string],

         "_etag":[string]



      },

      (...)      

   ],

   "project":[string]

}

Success
Response

Code: 201 

Error
Response

Code: 403 UNAUTHORIZED 

Code: 422 Unprocessable Entry 



A.2 Referència de templates implementats

Figura 37: Templates implementats per la plantilla Transferhub
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(a) Mòdul Transferhub Theme addons (b) Mòdul Transferhub Vote

Figura 38: Templates implementats per mòduls del paquet Transferhub
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A.3 Configuració vs. contingut en Drupal 8

Figura 39: Distinció entre configuració i contingut en un entorn Drupal 8 [9]
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A.4 Manuals

A.4.1 Manual d’edició i de gestió de projectes de Reutilitza.cat (manager)
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Manual d’edició de continguts i 
gestió de projectes de Reutilitza.cat 

 

www.reutilitza.cat 

  



Taula de continguts 
 

Introducció 
Continguts 

Pàgines bàsiques d’informació (page) 
Projectes (project) 
Anuncis (advertisment) 
Edició els texts de la home 
Creació blocs de cites 
Esborrar la memòria caché 
Traduccions 

Continguts (pàgina bàsica i subpàgina) 
Texts dels blocks de la Home 

Administració de projectes 
Receptor 
Manager 

Historial de revisions del document 
 
 

 

  



Introducció 
 
Aquest manual cobreix aquells aspectes d’administració de la web relatius a l’edició            
de continguts i la gestió dels projectes (edició, canvis d’estat…) i correspon a aquelles              
tasques generalment reservades al rol “gestor d’iniciatives” (nom del rol a Drupal:            
manager ). 
 
El menú “Management” (visible pels rols Manager i Administrator) permet accedir a les             
principals pantalles d’administració. 

 
 

 

  



Continguts 

Pàgines bàsiques d’informació (page) 

Les pàgines bàsiques són aquelles pàgines principals destinades a donar informació           
sobre la web i el procés de reutilització. Normalment l’usuari que visita la web accedirà               
a aquestes pàgines des del menú superior principal. 
 
Tenen la particularitat que cada una pot incloure subpàgines al seu interior, en que es               
pot navegar a través d’opcions de menú pròpies. En el següent exemple, “About us” és               
la pàgina principal d’informació ( page ) i “What we do?” i “Who we are?” són les               
subpàgines ( subpage ). 
 

 
 
 
Per crear i editar pàgines bàsiques (i la resta de pàgines en general) cal accedir al                
menú superior Management > Content 
 

1) Buscar un contingut (“node”) 
2) Editar un contingut 
3) Crear un nou contingut 

 

 
 



 
Per crear una pàgina d’informació seguirem 3 pasos 
 

- Crear les subpàgines 
- Crear la pàgina bàsica i associar-li les subpàgines creades 
- Crear els enllaços de menú 

 
1. Crear la subpàgina 

 
Com es veu a l’última figura, un cop s’accedeix a l’opció d’afegir contingut (“Add              
content”), es poden crear les subpàgines. 
 

 
 

 
2. Crear la pàgina bàsica i associar-li les subpàgines creades 

 
De la mateixa forma que hem creat la subpàgina, accedirem a “Add content” per crear               
la pàgina ( Basic page ). 
 
A la part final del formulari (secció Subpages ), utilitzarem l’opció “Add existing node”             
per buscar i adjuntar les subpàgines que hem creat al punt anterior. 
 



 
 
 

3. Crear els enllaços de menú 
 
Caldrà crear un enllaç de menú per la pàgina principal i un per cada una de les                 
subpàgines. 
Accedim des del menú principal a Management > Menus i entrem a l’opció d’editar el               
menú “Main navigation” 
 

 
 
A continuació cliquem a “Add link” 
 



 
 

Al camp “Link” hi posarem la ruta a la pàgina bàsica. En el cas de les subpàgines,                 
també utilitzarem la ruta de la pàgina bàsica, però caldrà afegir-hi el paràmetre page ,              
d’aquesta manera: 
 

 
 
El valor de la part dreta de la igualtat ha de correspondre al codi que hem entrat al                  
camp “Anchor” de la subpàgina corresponent. 
 



 
 
Cal recordar també marcar l’opció “Show as expanded” per l’enllaç de la pàgina 
principal. 
 
A la pàgina principal d’edició del menú, arrossegarem els enllaços de les subpàgines 
per fer-los penjar del de la pàgina principal. 
 

 

Projectes (project) 

  



Vistes públiques de projectes: mostren projectes que estan en estats          
WaitingForAllocation, DevicesAssigned o DevicesReceived: 

 
- Pàgines 

- Llista principal ( http://transferhub.ereuse.net/projects ) 
- Pàgines de TAGS 

(p.e.: http://transferhub.ereuse.net/en/taxonomy/term/191 ) 
- Blocs 

- Bloc central a la home 
- Bloc lateral a la fitxa de projecte 

 

Anuncis (advertisment) 

Es mostren de forma aleatòria al bloc lateral de la pàgina 
 

 
 
Creació i edició:  menú superior Management > Content 
 



 
 

Edició dels texts de la home 

 
Accedir al menú superior Management > Blocks. Buscar el block que es vol editar, a               
la secció Front Content 
 

 



 

Crear blocs de cites 

 
Els blocs de cites són els elements de contingut que contenen frases cèlebres i que               
generalment estaran al final d’una pàgina. Per crear un bloc amb un cita accedim al               
menú superior Management > Blocks . A continuació localitzem la zona de la plantilla             
on voldrem col·locar el bloc (generalment a Content ) i clicarem el botó “Place block”              
corresponent. 
 

 
 
A la finestra emergent, buscarem i seleccionarem el block Transferhub quote 
 



 
 

Després d’entrar les dades principals pel bloc (text de la cita, autor/a de la cita,               
posició/càrrec de l’autor/a) podrem configurar també la visibilitat d’aquest bloc, a           
partir de múltiples criteris. Per exemple, si volem que el bloc només es mostri a les                
pàgines de detall dels projectes, la configuració seria la següent: 
 

 
 

Esborrar la memòria caché 

 



Drupal funciona amb una memòria interna on guarda les pàgines per fer més ràpids              
els accessos: la memòria caché. Quan fem alguna modificació a la web, pot ser que no                
en veiem el resultat al moment, ja que Drupal ens pot estar mostrant una versió               
obsoleta d’alguna pàgina que té guardada a la memòria caché. Per esborrar els             
continguts d’aquesta memòria i veure el contingut més recent, només caldrà accedir            
al menú superior Management > Clear cache . 

Traduccions 

Continguts (pàgina bàsica i subpàgina) 

 
Des de la pantalla d’edició del contingut en concret, accedir a la pestanya “Translate” 
 

 
 
i llavors afegir o editar la traducció que es desitgi: 
 



 

Texts dels blocks  de la Home 

 
Des de la pàgina d’administració de blocks (menú superior Management > Blocks ),            
localitzar el block  que es vol traduir i desplegar les opcions del botó d’edició: 
 

 
 
Així com en els continguts, podrem crear o editar una traducció pel block : 
 



 
 
 

 

  



Administració de projectes 

Receptor 

Cada receptor (usuari registrat) podrà veure els seus projectes a través de l’opció de              
menú “My projects” 
 

 
Cada usuari pot veure els dispostius assignats o rebuts per un projecte de la seva               
propietat, a la fitxa de projecte: 



 

Manager (gestor/a de projectes) 

 
- Vista principal de gestió de projectes: 

http://transferhub.ereuse.net/project-administration 
 

 
 

- Accés a administració de workflow: 



 
 
Des d’aquesta pantalla es podrà canviar l’estat d’un projecte. 
 

 



 
Des de la pàgina d’edició del projecte es podrà assignar les valoracions del projecte 
 
 

 

 

 
 
i modificar els dispositius assignats/rebuts del projecte 
 

 



Historial de revisions del document 
 
 

Data Versió Descripció Autor/a 

22-09-2016 1.0 Primera entrega Albert Homs 
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Manual d’administració de 
Reutilitza.cat 

 

www.reutilitza.cat 

  

 



Taula de continguts 
 

Introducció 
Personalització de la plantilla Transferhub 

Color principal de la plantilla 
Capçalera (foto, text, botó) 
Fotos dels blocks (“Reutilitza als mitjans” i “Contacta”) 
Enllaços a xarxes socials del footer i el block de contacte 

Edició i traducció de les etiquetes del formulari de creació de projecte 
Configuració del workflow de projecte 
Formulari de contacte 
Enviament de correus 
Mailchimp 
Analítica web (Google Analytics) 
SEO 

Pathauto 
Metatags 
Sitemap 

Avis legal de cookies 
Historial de revisions del document 

 
 

 

  

 



Introducció 
 
Aquest manual documenta aquelles configuracions específiques de la web que són           
de l’àmbit de gestió de l’administrador (Rol a Drupal: administrator). Es pressuposen            
unes nocions mínimes sobre conceptes i terminologia Drupal, tot i que no seria un              
requisit indispensable. 
 
Com a complement a aquest manual, és recomanable consultar el “Manual d’edició de             
continguts i gestió de projectes de Reutilitza.cat”. 
 

 

  

 



Personalització de la plantilla Transferhub 
 
Accedir al menú superior > Appearance 

 
Editar el tema Transferhub 
 

 
 

Color principal de la plantilla 

 

 



 

Capçalera (foto, text, botó) 

 

 



Fotos dels blocks (“Reutilitza als mitjans” i “Contacta”) 

 

Enllaços a xarxes socials del footer i el block de contacte 

 

 



    
 
 

Edició i traducció de les etiquetes del formulari 
de creació de projecte 
 
L’administrador podrà modificar els texts de les etiquetes dels camps i els texts             
d’ajuda del formulari que es presenta als usuaris registrats per crear un projecte nou.  
 

 
 
Accedir al llistat de camps del formulari a través de la url 
/admin/structure/types/manage/project/fields 
 
Amb el botó “Edit” corresponent al camp desitjat, entrarem a la pàgina d’edició on              
podrem modificar el text de l’etiqueta del camp i també el text d’ajuda. 
 

 



 
 
A través de la pestanya “Translate content fields” de la mateixa pàgina, podrem també              
traduir aquests texts. 
 

 
 

 
 

Configuració del workflow de projecte 
 
Per accedir a la pàgina principal de configuració del workflow de projecte, navegarem             
a la url /admin/config/workflow/workflow/project_workflow/edit 
 
Entre la resta d’operacions disponibles (edició dels estats, permisos a rols per canviar             
estats…), la pestanya “Transitions” ens permetrà definir les transicions d’estat permeses,           
en funció del rol (Manager o Administrator). 
 

 



 
 
 

Formulari de contacte 
 
Per administrar el feedback de la web utilitzem el mòdul Contact Form. Aquest mòdul              
ens permet crear a través de la GUI un o més formularis de contacte i personalitzar-ne                
els camps i les adreces d’enviament (entre d’altres) (pàgina de configuració:           
/admin/structure/contact ) 
 
D’entrada tenim un sol formulari públic creat, que envia els correus a l’adreça             
gestor@reutilitza.cat. 
 

 
 
El formulari de contacte s’accedeix a través de la url ( /contact). A part, també hi ha                
instal·lat el mòdul Contact Block , que proporciona un block pel formulari principal del             
mòdul Contact Form . En el nostre cas, aquest block és el que utilitzem a la home. 
 
 

 



 

 

Pàgina de configuració de blocks Vista de la pàgina principal 

 
 

Enviament de correus 
 
Els correus que envia la web (correus benvinguda, formulari de contacte…) es            
processen a través de SMPT, mitjançant el mòdul SMTP Authentication Support (pàgina            
de configuració: /admin/config/system/smtp ) 
 
El compte que s’utilitza és: 
 

Servidor SMTP smtp.pangea.org 

Port SMTP 2525 

Usuari noreply_xsr 

Password (consultar Pangea) 

 
 

Mailchimp 
 
El mòdul Mailchimp possibilita el registre automàtic al nostre compte de Mailchimp            
dels emails dels usuaris/àries nous (aquells/es que ho desitgin) en el moment de             
crear un compte nou a la web. 
 
Les dades per vincular el compte de Mailchimp a la web es configuren en aquesta url:                
/admin/config/services/mailchimp 

 



 
El mòdul proporciona un camp nou que és insertat en el formulari de registre com un 
camp qualsevol. 
 

 
 
Formulari de registre al web: 
 

 

Analítica web (Google Analytics) 
 
Per accedir a la pàgina principal de configuració del mòdul Google Analytics            
navegarem a la url /admin/config/system/google-analytics 

 



 
Amb el modul Transferhub Analytics activat, tindrem també tracking dels vots           
emesos a projectes. 
 
 

SEO 

Pathauto 

(pàgina de configuració: /admin/config/search/path/patterns ) 
 
Amb el mòdul Pathauto  assignem patrons d’url automàtics per a continguts nous, per 
crear urls seo-friendly . 
 
Per defecte hi ha configurats 3 patrons 
 
 

Tipus de contingut Patró 

Projecte project/<títol del node> 

Pàgina bàsica <títol del node> 

Organització organization/<títol del node> 

 

Metatags 

(pàgina de configuració: /admin/config/search/metatag ) 
 
La configuració actual defineix un conjunt de keywords  globals (aplicades a tots els 
continguts) 
 

 

Sitemap 

(pàgina de configuració: /admin/config/search/simplesitemap ) 

 



 
El mòdul Simple XML Sitemap  genera el fitxer sitemap.xml per la web. 
 
 

Avis legal de cookies 
 
S’implementa utilitzant el mòdul EU Cookie Compliance, que s’ajusta a la normativa de             
la Unió Europea . La seva pàgina de configuració és         
/admin/config/system/eu-cookie-compliance 
 

 

  

 



Historial de revisions del document 
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Introducció 
 
El propòsit d’aquesta informe és documentar la implementació de la web           
Reutilitza.cat/Transferhubl. El document s’adreça a persones amb coneixements de         
programació i, idealment, amb una mínima experiència amb Drupal (com a mínim en la              
versió 7). La memòria del PFC d’Albert Homs (“{Actualització a Drupal 8 de la web               
Reutilitza.cat: consolidació de la versió TransferHub 1.0”) proporciona el marc d’anàlisi i            
el context en que s’ha realitzat aquesta implementació i és, per tant, un complement              
recomanable al present document. 
 
Es pressuposa un mínim coneixement de les funcionalitats de la web i del fluxe de               
projectes, aspectes exposats també a la memòria d’Albert Homs. En aquest sentit, pot             
ser recomanable consultar a més a més els documents: “Manual d’edició de            
continguts i gestió de projectes de Reutilitza.cat” i “Manual d’administració de           
Reutilitza.cat”. 

 

  



Mòduls personalitzats (custom ) 
 
La llista de mòduls custom  implementats és: 
 

- reutilitza 
- transferhub_project 
- transferhub_devicehub 
- transferhub_vote 
- transferhub_analytics 
- transferhub_theme_addons 

 
L’estructura de fitxers dels mòduls custom és: 
 

 
 
Package Transferhub: 
 

 
 



Al llarg d’aquesta secció es descriuen els detalls de la implementació de cada un dels               
mòduls. 

reutilitza 

 
Implementa el hook user_login (fitxer reutilitza.module ) per redirigir els usuaris,          
després del login, a pàgines específiques en funció del rol: 
 

- Usuari receptor → és redirigit a la home 
- Usuari manager → és redirigit a la pàgina d’administració de projectes           

(/project-administration)  
 

transferhub_project 

 
Implementa els hooks , la RuleAction UpdateProjectPublication i les llibreries         
Javascript: 
 

a) Els hooks 
i) form_alter 
ii) preprocess_page 
iii) user_register_form_alter 
iv) user_login_form_alter 

b) La RuleAction UpdateProjectPublication 
c) Les llibreries Javascript 

i) anchor_scroll.js 
ii) random_advertisment.js 
iii) transferhub_project.js 

 
 

Hooks  

 
Fitxer: 
/modules/custom/transferhub/transferhub_project/transferhub_project.module 
 

- form_alter: Quan l’usuari no és ni manager ni administrador, oculta els camps            
de dispositius assignats i rebuts i els de valoració en els formularis d’edició i              
creació de projecte . 



 
- preprocess_page:  inserta les llibreries JS a la pàgina 

 
- user_register_form_alter i user_login_form_alter : implementen el codi      

necessari per fer que el nom d’usuari sigui l’email 
 

 

RuleAction UpdateProjectPublication 

 
Fitxer: 
/modules/custom/transferhub/transferhub_project/src/Plugin/RulesAction/U
pdateProjectPublication.php 
 
L’acció es llança quan hi ha un canvi d’estat de workflow, i actualitza l’estat de               
publicació del node ( publish/unpublished ) en funció de l’estat del workflow del           
projecte: 
 
 

El node està publicat El node està despublicat 

project_workflow_waiting_for_assignment 
project_workflow_devices_allocated  
project_workflow_devices_received 
project_workflow_finished 

project_workflow_creation 
project_workflow_draft 
project_workflow_rejected 
project_workflow_cancelled 
 

 
 
Configuració de la regla d’execució (mòdul Rules ): 
 
( url: /admin/config/workflow/rules) 



 
 
( url: 
/admin/config/workflow/rules/reactions/edit/workflow_transition_execution) 
 

 
 

Llibreries JavaScript 

 
- transferhub_project.js: implementa la lògica d’ocultar o mostrar els camps         

d’organització al formulari d’edició d’un projecte 
 
 

 

 

 
 



- anchor_scroll.js: implementa el javascript que desplaça automàticament       
l’scroll fins a l’inci d’una subpàgina d’una pàgina d’informació, quan s’accedeix a            
aquesta a través del menú. Tots els enllaços de menú de les subpàgines tenen              
la forma: 

 
www.reutilitza.cat/ <url de la pàgina pare> ?page= <anchor> 

 
- random_advertisment.js. El block d’anuncis de la pàgina de detall del projecte           

és una vista que llista tots els nodes del tipus Advertisment . Inicialment tots els              
elements del block estan ocults per CSS. El que fa aquest JavaScript és             
seleccionar un dels elements aleatòriament i mostrar-lo. Aquest mecanisme         
doncs s’implementa per tenir una rotació aleatòria dels anuncis, esquivant la           
caché. 

 

transferhub_devicehub 

 
Implementa: 
 

- Crides a l’API de DeviceHub (per a la creació d’usuaris i projectes) 
- Els serveis REST per rebre informació sobre dispositius assignats/rebuts des de           

Devicehub 
 

Crides a DeviceHub 

 
- Configuració  de les credencials de DeviceHub 

 
Url: /admin/config/transferhub_devicehub 
 
Fitxer que defineix el formulari: 
/modules/custom/transferhub/transferhub_devicehub/Form/TransferhubDevic
eHubAdminSettingsForm.php 
 



 
 

- Crides a DeviceHub 
 

 

Serveis REST 

 
Un servei (recurs) REST en Drupal 8 és una classe que hereta de la classe 
ResourceBase  i implementa com a mínim un dels mètodes (POST, GET, PULL, 
DELETE). 
 
Els serveis a Transferhub són: 
 

- Allocate devices  (POST /transferhub/events/devices/allocate) 
Fitxer: 
/modules/custom/transferhub/transferhub_devicehub/Plugin/rest/resource/T
ransferhubAllocateResource.php 



 
- Receive devices  (POST /transferhub/events/devices/allocate) 

Fitxer: 
/modules/custom/transferhub/transferhub_devicehub/Plugin/rest/resource/T
ransferhubReceiveResource.php 
 
Per posar en marxa els serveis cal: 
 

1. Activar els serveis (des de la url /admin/config/services/rest) 
 

 
2. Assignar els permisos corresponents (url /admin/people/permissions ) 
 

 
 

 

transferhub_vote 

 
Proporciona un block per habilitar la votació de projectes. El mòdul aporta 3             
estructures: 



 
- Schema de dades (taula on es guarden els vots) 
- Classes del block, forms i controlador per gestionar la lògica de la funcionalitat 
- Un template  per estructurar la presentació del block 

 

Schema 

 
El fitxer modules/custom/transferhub/transferhub_vote/transferhub_vote.install   
implementa el hook (hook schema) que instal·larà la taula transferhub_votes al           
activar-se el mòdul. La taula té dos camps: 
 

- uid (id de l’usuari) 
- nid (id del node) 

 

Lògica de negoci 

 
El següent esquema resumeix la seqüència de votació indicant els fitxers, classes i             
mòduls implicats. 
 
Block 

- modules/custom/transferhub/transferhub_vote/src/Plugin/Block/ Transferh
ubVoteBlock.php 

 
Controller 

- modules/custom/transferhub/transferhub_vote/src/controller/ TransferhubV
oteController.php 

 
Forms 

- modules/custom/transferhub/transferhub_vote/src/Form/ TransferhubVote
AnonymousForm.php 

- modules/custom/transferhub/transferhub_vote/src/Form/ TransferhubVote
AuthenticatedForm.php 

 



 

 

Template 

 
Fitxer del template : 
/modules/custom/transferhub/transferhub_vote/templates/block--transferhub
voteblock.html.twig 
 
El template  es registra al fitxer transferhub_vote.module  (hook theme ) 
 

transferhub_analytics 

 
A través del hook form_alter (implementat al fitxer transferhub_analytics.module ),         
s’afegeix un atribut onclick al botó de votació de projecte per trackejar els vots a               
Google Analytics. 

transferhub_theme_addons 

 
Implementa 5 blocks compatibles amb el theme Transferhub, amb els seus respectius            
templates . 
 
 



 

-  Ubicació : home 
- Block : 
src/Plugin/Block/ TransferhubPromote
dProjects.php 
 
El block incrusta el display block_1 de la 
vista de Projectes (veure apartat “Vistes”) 
 
- Template : 
templates/block--inner--transferhub-pro
moted-projets.html.twig 

 

- Ubicació : pàgina detall projecte i pàgina 
bàsica 
- Block : 
src/Plugin/Block/ TransferhubQuote.ph
p 
- Template : 
templates/block--inner--transferhub-qu
ote.html.twig 

 

- Ubicació : home 
- Block : 
src/Plugin/Block/ TransferhubReuseWit
hUs.php 
- Template : 
templates/block--inner--transferhub-reu
se-with-us.html.twig 

 

- Ubicació : home 
-  Block : 
src/Plugin/Block/ TransferhubSuccessS
tatistics.php 
- Template : 
templates/block--inner--transferhub-suc
cess-statistics.html.twig 

 

- Ubicació : home 
- Block : 
src/Plugin/Block/ TransferhubVideo.ph
p 
- Template : - 

 
 



Plantilla (theme ) Transferhub 
 
És un subtheme  de la plantilla Bootstrap 3. Implementa: 
 

- page.html.twig 
- Templates  de nodes 
- Funcions preprocess 
- Formularis de settings de configuració del template 
- Templates  de vistes i blocks (veure apartat “Blocks”) 

 
Té també algunes particularitats que descriurem a l’últim subapartat d’aquesta secció. 

page.html.twig 

 
Com qualsevol page.html.twig de qualsevol theme , defineix el layout principal del 
tema. Té les regions: 
 
 navigation_top: 'Navigation top' 
 navigation: 'Navigation' 
 navigation_collapsible: 'Navigation (Collapsible)' 
 header: 'Top Bar' 
 highlighted: 'Highlighted' 
 help: 'Help' 
 content: 'Content' 
 content_front: 'Front Content' 
 sidebar_first: 'Primary' 
 sidebar_second: 'Secondary' 
 sidebar_project: "Project's page sidebar" 
 footer: 'Footer' 
 page_top: 'Page top' 
 page_bottom: 'Page bottom' 



Templates de nodes 

 
 

Funcions preprocess 

 
Processen dades i les passen com a variables pel template  page , els templates  de 
nodes o els templates  de blocks. 
 

- transferhub_preprocess_page 
- transferhub_preprocess_node 
- transferhub_preprocess_block 

 

Settings del theme 

 
El formulari de settings del theme Transferhub es definiex a la funció: 
transferhub_system_theme_settings_alter , del fitxer transferhub.theme 
 
Utilitza també les funcions: 

- transferhub_theme_settings_submit 
- transferhub_theme_settings_validate 
- changeThemeColors 

 
 

Particularitats 

Utilitzar regions a nivell de node 

 
Ens interessava que el frame lateral de la fitxa de projecte fos configurable a través de                
la GUI  (per afegir, treure, reordenar… els blocks).  



 
 

 
No s’ha volgut complicar el page.html.twig afegint una regió que només utilitza el             
node project però, per altra banda, ens trobem que per defecte, les regions només              
estan disponibles a nivell del template node. No obstant, es possible habilitar aquesta             
opció. Ho aconseguim amb el codi de la funció transferhub_add_regions_to_node ,          
que cridem des del hook  preprocess_node. 
 
 

Modificar estils de botons de forms 

 
A la funció transferhub_form_alter (hook form_alter ) modifiquem les classes CSS          
d’alguns botons. 
 



 

Modificar la presentació del contact form 

 
A la funció transferhub_form_contact_message_feedback_form_alter (hook     
form_alter ) es modifica el formulari per adaptar-ne el disseny (es treuen els labels,             
s’afegeixen placeholders , es modifiquen les classes dels botons…) 

Taula resum de dependències i recursos      
implementats 
 
 

 Dependèncie
s amb mòduls   
del paquet  
Transferhub 

Dependèncie
s amb  
plantilles 

Dependèncie
s amb mòduls   
contrib 

Dependèncie
s amb  
llibreries php  
(composer.jso
n) 

RuleAccions REST 
Resources 

Mòduls 

Transferhu
b project 

  Workflow, 
Address, Field  
Collection, 
Inline Entity  
Form, Field  
Group 

commerceguy
s/addressing 
 
commerceguy
s/zone 
 
commerceguy
s/intl 
 

UpdateProje
ctPublicatio
n 

 

Transferhu
b vote 

Project  Simple FB  
Connect 

facebook/php
-sdk-v4 
 

  

Transferhu
b analytics 

Project, Vote  Google 
Analytics 

   

Transferhu
b 
devicehub 

Project  Serialization, 
Basic Auth,  
Rest 

tcdent/php-re
stclient 

SyncronizeP
rojectState 

Transferhub
AllocateRes
ource 
 
Transferhub
ReceiveRes
ource 

Transferhu
b theme  
addons 

 Transferhub     

Plantilles ( themes ) 

Transfeerh
ub theme 

Project Bootstrap 3  leafo/lessphp   

 
 

 



 

Vistes 
 
Quadre-resum de vistes custom: 
 

Vista Content 
type 

Display Descripció Tipus 
displa

y 

URL 

Projects project Projects Llista principal 
de projectes 

page /projects 

My projects Projectes de 
l’usuari actual 

page /my-projects 

Promoted 
projects 

Bloc de 
projectes 
destacats de la 
home 

block - 

Promoted 
projects 
(sidebar) 

Block de 
projectes 
destacats a la 
pàgina de 
projecte 

block - 

Project 
administrati
on 

Taula de 
projectes visible 
pel rol manager 

page /project-adm
inistration 

Advertisment advertism
ent 

default Bloc d’anuncis 
de la pàgina de 
projecte 

block  

 
 

Blocks 
Aquesta secció deixa registre de les estratègies adoptades per implementar l’output           
html de cada un dels blocks de la web. 
 
El camp “Mòdul” fa referència a quin és el mòdul que declara el block. 
 
En el camp “Templates” es llista (de més externes a més internes) les plantilles              
implementades que intervenen en la renderització de cada block. Cal tenir amb            
compte que hi ha altres templates que intervenen (els de sistema i els del theme base                



Bootstrap 3 ), però aquí només es llisten el templates sobreescrits. Cada element de la              
llista té la forma “<theme hook> : <fitxer template>”. 
 

 

Nom Transferhub Sucess Statistics 

Mòdul transferhub_theme_addons 

Templates transferhub_success_statistics: 
modules/custom/transferhub/transferhub_theme_addons/templat
es/block--inner--transferhub-success-statistics.html.twig 

 

 

Nom Reuse with us 

Mòdul transferhub_theme_addons 

Templates block: 
themes/custom/transferhub/templates/block/transferhub_theme
_addons/block--transferhub-reuse-with-us.html.twig 
 
transferhub_reuse_with_us: 
modules/custom/transferhub/transferhub_theme_addons/templat
es/block--inner--transferhub-reuse-with-us.html.twig 

 
 
 



 

Nom Promoted projects 

Mòdul transferhub_theme_addons, views 

Templates block: 
themes/custom/transferhub/templates/block/transferhub_theme
_addons/block--transferhub-promoted-projects.html.twig 
 
transferhub_promoted_projects: 
modules/custom/transferhub/transferhub_theme_addons/templat
es/block--inner--transferhub-promoted-projects.html.twig 
 
views_view_grid__projects__block_1: 
themes/custom/transferhub/templates/views/views-view-grid--pr
ojects--block-1.html.twig 

Detalls Algunes configuracions sobre el layout estan fetes a la configuració 
GUI  de la vista 

 

 

Nom Video 



Mòdul transferhub_theme_addons 

Templates block: 
themes/custom/transferhub/templates/block/transferhub_theme
_addons/block--transferhub-video.html.twig 
 

 

 

Nom Contact form 

Mòdul contact_block 

Templates block: 
themes/custom/transferhub/templates/block/block--contact-bloc
k.html.twig 
 
form: 
themes/custom/transferhub/templates/forms/form--contact-mes
sage-feedback-form.html.twig 
 
 

Detalls Algunes propietats del layout dels elements del form es modifiquen 
al hook transferhub_form_contact_message_feedback_form_alter 
(fitxer transferhub.theme  del template) 

 
 
 
 
 



 

Nom With de collaboration 

Mòdul custom  (Block creat a la GUI . Url adició: 
/admin/structure/block/block-content) 

Templates block:  
themes/custom/transferhub/templates/block/block--collaborator
s.html.twig 
 

Detalls Algunes propietats del layout dels elements del form es modifiquen 
al hook transferhub_form_contact_message_feedback_form_alter 
(fitxer transferhub.theme  del template) 

 
 

 

Nom Advertisment 

Mòdul views 

Templates block: 
themes/custom/transferhub/templates/block/block--views-block
--advertisments-block-1.html.twig 
 

 
 



 

 

Nom Promoted projects (sidebar) 

Mòdul views 

Templates block:  
themes/custom/transferhub/templates/block/block--views-block
--projects-block-2.html.twig 
 
views_view_fields__projects__block_2: 
themes/custom/transferhub/templates/views/views-view-fields--
projects--block-2.html.twig 

 
 

 



Nom Promoted projects (sidebar) 

Mòdul transferhub_theme_addons 

Templates block:  
themes/custom/transferhub/templates/block/transferhub_theme
_addons/block--transferhub-quote.html.twig 
 
transferhub_quote: 
modules/custom/transferhub/transferhub_theme_addons/templat
es/block--inner--transferhub-quote.html.twig 

 
 
 

El perfil d’instal·lació Transferhub 
 
En la versió per Drupal 8 del mòdul Features ens permet agrupar un conjunt de               
features  per crear un perfil d’instal·lació. 
 

 
 
En el moment de l’entrega d’aquesta versió, encara no ha sigut possible crear un perfil               
funcional, a causa de diverses dificultats sobrevingudes a l’hora de configurar el            
mòdul Features . 
 
Un cop aclarit el procediment, ens seria possible reduir el procés d’instal·lació d’un             
Transferhub genèric a uns pocs passos: 
 

- Fer la configuració típica d’Apache 



- Clonar el repositori oficial de Transferhub al directori de la nostra web 
- Instal·lar les llibreries de tercers ( vendor ) del core de Drupal i les incorporades             

per Transferhub (executant “composer install” a la carpeta arrel de la web) 
- Navegar a /install.php i seguir els passos de l’instal·lador de Drupal 

 
 

 

 

 
 
No obstant, després de la instal·lació quedarien per fer algunes configuracions           
manuals: 
 

- Configurar les dades de connexió a DeviceHub 
- Configurar el mòdul Simple FB Connect (entrar l’ID i la clau d’una aplicació             

Facebook pròpia) 
 

Possibles millores i pròxims treballs 
 

- Traducció de la configuració del backoffice 
 
En el moment de l’entrega d’aquesta versió, molts strings de la interfície del             
backoffice (GUI d’administració) estan només en anglès. El mòdul Configuration          
Translation (activat) ens permet llistar tots aquells textos traduïbles del backoffice           
( /admin/config/regional/config-translation ) 
 

- Actualització de mòduls 
 
Un bon nombre de mòduls utilitzats es troben en versions beta i fins i tot alpha, tot i                  
que han estat estat provats degudament en la fase de desenvolupament i testeig,             
caldria actulitzar-los tant bon punt sortissin noves versions. 
 

- Mòdul  Front Page 



 
Un cop es publiqués una versió estable (o potser beta ) del mòdul per a Drupal 8,                
podríem cobrir la funcionalitat que ara estem implementant amb codi propi al mòdul             
reutilitza , de manera que podríem prescindir d’aquest mòdul. 
 
https://www.drupal.org/project/front 
 

- Patró “injecció de dependències” 
 
Als mòduls Transferhub Project i Transferhub Devicehub s’ha aplicat el patró services a             
l’hora d’agrupar totes les funcionalitats relacionades en una mateixa. No obstant, per            
adaptar-se totalment als nous estàndards de Drupal 8 hauria estat necessari aplicar            
per aquestes classe el patró d’”injecció de dependències” ( documentació ). Aplica          
aquest patró seria una millora no molt costosa. 
 
 

Referència de mòduls core i contrib utilitzats 
 
Llistat de mòduls del core i mòduls de tercers ( contributed ) activats per a l’aplicació              
Transferhub: 

Core 

 
 Package               Name                                               Version  
 
 Core                 Actions (action)                                  8.1.8  
 Core                 Aggregator (aggregator)                           8.1.8  
 Core                 Automated Cron (automated_cron)                   8.1.8  
 Core                 Block (block)                                     8.1.8  
 Core                 Breakpoint (breakpoint)                           8.1.8  
 Core                 CKEditor (ckeditor)                               8.1.8  
 Core                 Color (color)                                     8.1.8  
 Core                 Comment (comment)                                 8.1.8  
 Core                 Configuration Manager (config)                    8.1.8  
 Core                 Contact (contact)                                 8.1.8  
 Core                 Contextual Links (contextual)                     8.1.8  
 Core                 Custom Block (block_content)                      8.1.8  
 Core                 Custom Menu Links (menu_link_content)             8.1.8  
 Core                 Database Logging (dblog)                          8.1.8  
 Core                 Field (field)                                     8.1.8  
 Core                 Field UI (field_ui)                               8.1.8  
 Core                 Filter (filter)                                   8.1.8  



 Core                 Help (help)                                       8.1.8  
 Core                 History (history)                                 8.1.8  
 Core                 Internal Dynamic Page Cache (dynamic_page_cache)  8.1.8  
 Core                 Internal Page Cache (page_cache)                  8.1.8  
 Core                 Menu UI (menu_ui)                                 8.1.8  
 Core                 Node (node)                                       8.1.8  
 Core                 Path (path)                                       8.1.8  
 Core                 Quick Edit (quickedit)                            8.1.8  
 Core                 RDF (rdf)                                         8.1.8  
 Core                 Search (search)                                   8.1.8  
 Core                 Shortcut (shortcut)                               8.1.8  
 Core                 System (system)                                   8.1.8  
 Core                 Taxonomy (taxonomy)                               8.1.8  
 Core                 Text Editor (editor)                              8.1.8  
 Core                 Toolbar (toolbar)                                 8.1.8  
 Core                 Tour (tour)                                       8.1.8  
 Core                 Update Manager (update)                           8.1.8  
 Core                 User (user)                                       8.1.8  
 Core                 Views (views)                                     8.1.8  
 Core                 Views UI (views_ui)                               8.1.8  
 Core (Experimental)  Migrate (migrate)                                 8.1.8  
 Core (Experimental)  Migrate Drupal (migrate_drupal)                   8.1.8  
 Core (Experimental)  Migrate Drupal UI (migrate_drupal_ui)             8.1.8  
 Field types          Datetime (datetime)                               8.1.8  
 Field types          File (file)                                       8.1.8  
 Field types          Image (image)                                     8.1.8  
 Field types          Link (link)                                       8.1.8  
 Field types          Options (options)                                 8.1.8  
 Field types          Text (text)                                       8.1.8  
 Multilingual         Configuration Translation (config_translation)    8.1.8  
 Multilingual         Content Translation (content_translation)         8.1.8  
 Multilingual         Interface Translation (locale)                    8.1.8  
 Multilingual         Language (language)                               8.1.8  
 Web services         HAL (hal)                                         8.1.8  
 Web services         HTTP Basic Authentication (basic_auth)            8.1.8  
 Web services         RESTful Web Services (rest)                       8.1.8  
 Web services         Serialization (serialization)                     8.1.8  
 
 
 

Contributed 

 
Package            Name                                                          Version  
 



 Authentication    Simple FB Connect (simple_fb_connect)                        8.x-3.0-beta3  
 cacheflush        CacheFlush (cacheflush)                                      8.x-1.0-alpha1  
 cacheflush        Cacheflush Entity (cacheflush_entity)                        8.x-1.0-alpha1  
 cacheflush        CacheFlush UI (cacheflush_ui)                                8.x-1.0-alpha1  
 Chaos tool suite  Chaos tools (ctools)                                         8.x-3.0-alpha26  
 custom            EU Cookie Compliance (eu_cookie_compliance)                  8.x-1.0-beta4  
 Development       Devel (devel)                                                8.x-1.0-alpha1  
 Development       Devel Kint (kint)                                            8.x-1.0-alpha1  
 Development       Features (features)                                          8.x-3.0-beta7  
 Development       Features UI (features_ui)                                    8.x-3.0-beta7  
 Field types       Address (address)                                            8.x-1.0-beta3  
 Field types       Field collection (field_collection)                          8.x-1.0-alpha1  
 Fields            Field Group (field_group)                                    8.x-1.0-rc4  
 Fields            Inline Entity Form (inline_entity_form)                      8.x-1.0-alpha6  
 Fields            Maxlength (maxlength)                                        8.x-1.0-beta1  
 Mail              SMTP Authentication Support (smtp)                           8.x-1.0-alpha0  
 MailChimp         MailChimp (mailchimp)                                        8.x-1.1  
 MailChimp         MailChimp Lists (mailchimp_lists)                            8.x-1.1  
 MailChimp         MailChimp Signup (mailchimp_signup)                          8.x-1.1  
 Migration         Drupal Upgrade (migrate_upgrade)                             8.x-2.0-beta1  
 Migration         Migrate Plus (migrate_plus)                                  8.x-2.0-beta1  
 Multilingual      Language Switcher Dropdown (lang_dropdown)                   8.1.8  
 Other             AddToAny (addtoany)                                          8.x-1.4  
 Other             Configuration Update Base (config_update)                    8.x-1.1  
 Other             Contact Block (contact_block)                                8.x-1.2  
 Other             Pathauto (pathauto)                                          8.x-1.0-alpha3  
 Other             Redirect (redirect)                                          8.x-1.0-alpha1  
 Other             Token (token)                                                8.x-1.0-alpha2  
 Rules             Rules (rules)                                                8.x-3.0-alpha1  
 SEO               Metatag (metatag)                                            8.x-1.0-beta9  
 SEO               Simple XML Sitemap (simple_sitemap)                          8.x-2.5  
 Statistics Google Analytics (google_analytics)                          8.x-2.1  
 Web services      REST UI (restui)                                             8.x-1.11  
 Workflow          Workflow (workflow)                                          8.x-1.0-beta5  
 Workflow          Workflow access (workflow_access)                            8.x-1.0-beta5  
 Workflow          Workflow Clean Up (workflow_cleanup)                         8.x-1.0-beta5  
 Workflow          Workflow Devel (workflow_devel)                              8.x-1.0-beta5  
 Workflow          Workflow Field (workflowfield)                               8.x-1.0-beta5  
 Workflow          Workflow operations (workflow_operations)                    8.x-1.0-beta5  
 Workflow          Workflow UI (workflow_ui)                                    8.x-1.0-beta5  
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