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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Declaració del problema 

Actualment, molts equips informàtics que funcionen son renovats per altres nous més 

potents. Aquests equips informàtics substituïts, tant de particulars com d'empreses, en 

moltes ocasions no es reutilitzen i s‟acaben entregant a la recollida selectiva. 

 

D'altra banda, moltes associacions o entitats, sense ànim de lucre  que desenvolupen 

activitats amb  finalitats socials, necessiten equips informàtics per dur a terme diferents 

iniciatives socials (projectes) relacionades amb la sanitat, l'educació, etc. 

 

Davant d‟aquesta situació, ens preguntem: 

 Per què aquests equipaments informàtics en desús i que encara estan en 

condicions, no s‟arriben a canalitzar a iniciatives o a projectes d‟interès social que 

els necessiten? 

 

Creiem que hi ha diverses dificultats que impedeixen la reutilització dels equips. 

 

 En el cas dels donants dels equips, destaquen les següents dificultats: 

 Donant 

 No sap on dirigir-se. 

 Ha d‟esborrar les seves dades personals. 

 Ha de comprovar el correcte funcionament de l‟equip. 

 Ha de conèixer o saber veure les característiques tècniques 

de l'equip. 

 En alguns casos, ha d'emmagatzemar els equips fins que es 

trobin receptors. 

Taula 1.1: Dificultats dels donants. 

 

En el millor dels casos, aquests equips s‟acaben entregant a associacions que 

s'encarreguen de gestionar les donacions (buscar receptors, revisar els equips, 

comprovar les seves característiques...).  
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 Aquestes associacions es troben amb les següents dificultats: 

Associacions gestores de 

les donacions 

 Han de trobar iniciatives socials. 

 Han de decidir a quina iniciativa lliurar els equips. 

 Han d‟analitzar i preparar els equips (una gran 

càrrega de treball). 

 Han de gestionar una gran quantitat de dades 

(donants, equips, receptors, iniciatives, etc.). 

Taula 1.2: Dificultats de les associacions gestores de les donacions. 

 

 

 Finalment, els receptors també es troben amb dificultats: 

Receptors 

 Han de trobar equips informàtics i, a més, els poden 

necessitar amb unes característiques tècniques 

determinades. 

 Han de comprovar que han rebut equips amb les 

característiques tècniques necessàries i que 

funcionen correctament. 

Taula 1.3: Dificultats dels receptors. 

 

Creiem que aquestes dificultats provoquen que: 

 

 Molts equips informàtics no s'acabin reutilitzant. 

 Quan es reutilitzen, els diferents implicats en la reutilització hagin de fer un gran 

esforç, a causa del gran nombre de tasques manuals que realitzen. 

 

Per intentar reduir aquestes dificultats, neix el nostre projecte. 
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1.2. Entitats implicades   

Abans de parlar pròpiament del projecte, presentaré a dues entitats molt relacionades 

amb ell, l‟associació “Tecnologia per a Tothom” i la Fundació “PuntCat”. 

 

1.2.1. Associació “Tecnologia per a Tothom” 

L‟Associació "“TxT-Tecnologia per a Tothom" és una associació universitària vinculada a 

la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Aquesta associació, té tres objectius principals: 

1. Sensibilitzar en els aspectes de compromís social, ambiental i cooperació al 

desenvolupament humà. 

2. Contribuir mitjançant les TIC a la millora de les condicions dels sectors i llocs 

desfavorits. 

3. Promoure el compromís i responsabilitat social i ambiental a la universitat. 

 

Les seves accions, en línies generals, giren al voltant de: 

 Suport i realització de projectes de cooperació al desenvolupament i PFC en 

l'àmbit de les TIC. 

 Programa de Reutilització de material informàtic de la UPC. 

 Suport i desenvolupament de la Xarxa de Suport a la Reutilització de material 

informàtic (www.xsr.cat). 

 Sensibilització i servei de prestació social per via d'assignatures de lliure elecció. 

 Recerca en TIC per a la justícia social, ambiental i en definitiva la sostenibilitat. 

 

1.2.2. Fundació “PuntCat” 

La Fundació “PuntCat” és una entitat privada sense ànim de lucre ni afiliació política 

fundada el 28 de desembre de 2004 i inscrita amb el número 2100 al Registre de 

Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

 

La finalitat fundacional és promoure tota mena d'activitats relacionades amb la creació, 

gestió i control del registre del nom de domini .cat i, en general, de la promoció de la 

llengua i la cultura catalanes en l'àmbit d'Internet i de les noves tecnologies de la 

informació. 

 

Gràcies als més de 46.000 dominis .cat registrats, la Fundació ofereix ajuts a projectes 

que potencien la Societat de la Informació en l'àmbit catalanoparlant. Una d'aquestes 

ajudes, va ser atorgada a l'Associació Tecnologia per a Tothom per desenvolupar el 

projecte "Xarxa de Suport a la Reutilització (XSR)". 

 

http://www.xsr.cat/
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1.3. Projecte “Xarxa de Suport a la Reutilització” 

Tal com s'ha explicat anteriorment, el projecte "Xarxa de Suport a la Reutilització", el 

dirigeix l'associació Tecnologia per Tothom, i ha rebut una subvenció de la Fundació 

PuntCat per a la seva realització. 

 

Les principals característiques del projecte són: 

 Projecte sense ànim de lucre. 

 Desenvolupat sota llicència Creative Commons i/o programari lliure. 

 Que ajuda a trencar la barrera digital. 

 Permet augmentar el temps de vida de l'equipament informàtic. 

 Desenvolupa un servei que redunda en benefici de tots. 

 

Aquest projecte, vol crear una “xarxa” entre: 

 Persones que tenen equips informàtics que no necessiten. 

 Associacions que gestionen donacions d'equips. 

 Associacions que realitzen projectes socials per als que requereixen equips. 

 

Aquesta xarxa ha d'oferir suport a la reutilització, ja que el nostre projecte pretén donar 

suport als diferents actors implicats en la reutilització d'un equip i pretén automatitzar al 

màxim les tasques necessàries per aconseguir aquesta reutilització. 

 

Tot això, es realitza per tal d'allargar la vida dels equips i que persones que els necessiten 

puguin utilitzar-los. 

 

Aquest projecte crearà una aplicació web lliure i gratuïta, que utilitzarà “TxT” per a 

gestionar donacions.  

 

A més, es permetrà que qualsevol persona/associació pugui descarregar, executar, 

copiar, distribuir i modificar el nostre programari, per tenir la seva pròpia aplicació web 

adaptada a les seves necessitats. D'aquesta manera, associacions de tot el món que 

gestionen la reutilització d'equips informàtics (com Tecnologia per Tothom), podran 

disposar d'una eina que facilitarà el seu treball. 

 

Donada la complexitat del projecte, s'ha decidit dividir en 3 parts i que es realitzin entre 4 

persones: 
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PROJECTE “XARXA DE SUPORT A LA REUTILITZACIÓ” 

PARTS DESCRIPCIÓ 

Preparació i 

seguiment de 

l’equip. 

 

Implementació d'eines per preparar els equips informàtics que 

són donats (formatar equip, instal·lar Sistema Operatiu, analitzar 

característiques de l'equip i generar un fitxer amb elles..)  

 

Implementació d‟eines per realitzar un seguiment de l'equip i 

saber si un equip entregat a un projecte està sent utilitzat. 

 

Aquesta part la realitza una persona. 

Aplicació web 

Creació d'una web que gestioni les donacions d‟equips 

(mitjançant el fitxer generat a la primera part del projecte), les 

iniciatives socials que requereixen equips, l'assignació dels 

equips a les iniciatives, els usuaris del sistema, l'accés a les 

eines de la primera part, el manteniment de l'aplicació web, etc.. 

 

Donada la seva complexitat i extensió, es va decidir que es 

realitzés entre dues persones, entre les quals jo em trobo.  

Difusió a xarxes 

socials 

 

És l'encarregada de promocionar la web, les donacions i 

iniciatives, en diferents xarxes socials, com Facebook, Twiter i 

permetre que les iniciatives siguin votades. 

 

Aquesta part la realitza una persona. 

Taula 1.4: Divisió del projecte. 
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1.4. El meu projecte 

 

El meu projecte de final de carrera s‟encarrega de la creació d‟una aplicació web per 

donar suport al projecte de la Xarxa de Suport a la Reutilització (XSR) per tal que 

empreses i particulars puguin canalitzar equipament informàtic en desús a iniciatives i 

projectes d'interès social. 

 

 

 En concret, els objectius dels que jo m'he encarregat són: 

 

OBJECTIUS PFC 
Aplicació web 

Definició del sistema. (Objectiu compartit) 

Preparació de l'entorn. (Objectiu compartit) 

Gestió d'usuaris del sistema. (Objectiu compartit) 

Gestió de les iniciatives. 

Gestió dels canvis d'estat de les iniciatives. 

Registre dels equips en el sistema. (Objectiu compartit) 

Sistema de còpies de seguretat. 

Sistema multilingüe (castellà, català i anglès) per l'aplicació web. 

Preparar les proves funcionals del sistema. 

Documentar i presentar el treball realitzat. 

Taula 1.5: Objectius personals del projecte. 
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METODOLOGIA 
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2.  METODOLOGÍA 

Per realitzar aquest projecte, es va utilitzar una metodologia àgil.  

 

Les metodologies àgils fan el desenvolupament del software en diferents iteracions, de 

forma que a cada iteració es realitzen totes les fases del projecte. D‟aquesta manera, 

s‟anaven finalitzant i provant petites parts del projecte i s‟anaven produint petits canvis i 

adaptacions en els requeriments generals. 

  

Les fases del projecte, van ser les habituals:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 2.1: Fases del projecte. 

 

.A continuació, s‟explica la metodologia utilitzada per a cadascuna de les fases. 

2.1. Metodologia: Fases anàlisis de requeriments, especificació i disseny 

En aquesta fase, mitjançant moltes reunions i correus electrònics, vam acabar definint, 

entre tots, quines funcionalitats havia de tenir el sistema. Aquesta fase va durar moltes 

setmanes, donat que havien moltes funcionalitats interessants i era necessari decidir 

quines eren les més importants i la dificultat que tenia cadascuna.   

 

El procés realitzat, va ser el següent:  

 

1. El meu company José i jo, fèiem entre els dos una proposta de requisits, 

especificació i/o disseny (mitjançant reunions i correus electrònics). 

 

2. Cada vegada que teníem una proposta definidas, realitzàvem una reunió amb 

David Franquesa i Leandro Navarro (Director i Ponent del projecte) per explicar la 

nostra proposta i, entre tots, comentar possibles millores i modificacions.  

FASES 

Anàlisis de requeriments 

Especificació 

Disseny 

Planificació 

Implementació 

Proves 
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Després de la reunió, es tornava a repetir tot el procés, adaptàvem la proposta de amb 

aquestes millores i modificacions comentades i tornàvem a fer una reunió, tal i com es pot 

veure en el següent diagrama. 

 

 

Taula 4.11: Diagrama d’estats dels equips. 

Tot aquest treball, es va realitzar a la primera iteració, a la resta d‟iteracions, només 

revisàvem els següents requisits i, si era el cas, els adaptàvem. 

 

2.2. Metodologia: Fase planificació 

Una vegada definides les tasques, vam valorar el temps necessari per portar-les a terme i 

ens les vam repartir entre el meu company i jo. A continuació, vam enviar la planificació al 

Director i al Ponent del projecte i ens la van aprovar. 

 

Després, al finalitzar cada iteració, revisàvem la planificació per incloure els petits 

desviaments que es produïen.  

 

2.3. Metodologia: Fase implementació 

Per implementar l‟aplicació es van utilitzar dos sistemes web on es van instal·lar Drupal: 

un per fer proves i un altre per les parts definitives del sistema. 

 

Al sistema de proves, instal·làvem, configuràvem i provàvem els mòduls que ens 

semblaven que ens podien ajudar a implementar alguna funcionalitat, a més, 

comparàvem diferents mòduls que oferien funcions semblants per comprovar quin 

s‟adaptava més a les nostres necessitats. 

 

Al sistema definitiu, només s‟instal·laven i configuraven els mòduls que s‟havien provat al 

sistema de proves i que ens permetien implementar algun requisit. D‟aquesta manera, el 

sistema definitiu quedava protegit i net. 

 

Per altra banda, cada vegada que finalitzàvem la implementació d‟una iteració, ens 

reuníem per comentar el seu funcionament i si s‟havia de fer alguna modificació. Després, 

portàvem a terme les modificacions i millores demanades fins que ens validaven el treball 

realitzat.  
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2.4. Metodologia: Fase proves 

Tal i com s‟ha explicat anteriorment, l‟aplicació primer s‟implementava i es provava en un 

sistema de proves. Després, una vegada instal·lat al sistema principal, es provava de nou 

que funcionés correctament. 

 

Per últim, una vegada finalitzada la implementació de tota l‟aplicació, vaig realitzar un 

document amb totes les comprovacions necessàries que s‟havien de fer, per assegurar 

que tots els requeriments quedaven coberts i que es complien.  
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     ANÀLISIS DE REQUERIMIENTS 
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3. ANALISIS DE REQUERMIMENTS  

3.1. Estudi previ 

Durant les primeres setmanes de dedicació al projecte, vam treballar en la definició de 

diferents grups de funcionalitats que podrien ser interessants pel sistema.  

 

Es van definir, tant grups de funcionalitats bàsiques i necessàries, com grups de 

funcionalitats opcionals que podrien servir com a idees per a futures ampliacions del 

sistema. 

 

Els grups de funcionalitats que vam pensar pel sistema, són els següents. 

MÒDULS DESCRIPCIÓ 

MÒDUL 1: Registre i gestió d‟equips 

MÒDUL 2: Classificació tècnica d'equips 

MÒDUL 3: Gestió d‟iniciatives 

MÒDUL 4: Gestió d‟usuaris 

MÒDUL 5: Suggeriments de matching entre equips disponibles i iniciatives 

MÒDUL 6: Promoció i votació d‟iniciatives 

MÒDUL 7: Intercanvi de projectes i equips entre sistemes 

MÒDUL 8: Suport tècnic 

MÒDUL 9: Logístic 

MÒDUL 10: Gestió de butlletí 

MÒDUL 11: Personalització 

MÒDUL 12: Estadístiques 

Taula 3.1: Mòduls de possibles funcionalitats. 

 

A continuació, es pot veure una descripció dels grups: 
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 Grup 1: Registre i gestió d’equips (necessari) 

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

XML al sistema. El sistema “llegirà” l‟XML i enregistrarà les dades a la base de dades. Les 

dades dels equips es podran consultar. Els equips es podran assignar a iniciatives 

socials. 

 

 

 Grup 2: Classificació tècnica d'equips (opcional) 

Aquest mòdul té l‟objectiu de gestionar la classificació d‟equips al sistema segons les 

seves característiques tècniques. 

 

El donant puja l‟XML al sistema. Un tècnic d‟alt nivell defineix quines característiques 

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

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

es vulgui. Quan el gestor d‟iniciatives vulgui assignar equips a una iniciativa, haurà 

d‟executar abans un algoritme que llegirà els paràmetres introduïts pel tècnic d‟alt nivell i 

re-classificarà els equips, per després poder fer l‟assignació correctament amb tots els 

equips del sistema.  

 

 

 Grup 3: Gestió d’iniciatives (necessari) 

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

poder modificar i consultar. 

 

 

 Grup 4: Gestió d’usuaris (necessari) 

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

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

funcionalitats i informació. 

 

 

 Grup 5: Suggeriments de matching entre equips disponibles i iniciatives 

(opcional) 

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

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

registrats al sistema, així com les preferències dels donants, entre d‟altres. 

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

altre operació de llistar iniciatives ordenat per número de vots a l‟espera de rebre equips. 

A l‟operació de llistar equips sortirà l‟opció d‟assignar a una iniciativa els equips que 

vulguem. 
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 Grup 6: Promoció i votació d’iniciatives (opcional) 

Aquest mòdul té l‟objectiu promocionar iniciatives a les xarxes socials i permetre votar les 

iniciatives del sistema. 

Al crear una iniciativa, l‟usuari pot compartir-la a les seves xarxes socials, de forma que 

els usuaris externs al sistema interessats en saber més, puguin fer un clic a l‟enllaç de la 

seva xarxa social i consultar al nostre sistema tota la informació referent a la iniciativa 

social. A més, una vegada que l‟usuari extern està al nostre sistema, es pot registrar per: 

votar qualsevol iniciativa, compartir-la a qualsevol xarxa social a la que estigui registrat i 

afegir comentaris a les iniciatives. 

 

 Grup 7: Intercanvi de projectes i equips entre sistemes (opcional) 

Aquest mòdul té l‟objectiu de facilitar la compartició d‟equips sobrants entre el sistema 

web desenvolupat per a “TxT” i sistemes que siguin una copia d‟aquest. Considerem, per 

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

organitzacions.  

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

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

podran registrar els equips sobrants de cada sistema i agafar els equips sobrants d‟altres 

sistemes. Per fer-ho, el gestor d‟equips d‟un sistema s‟identificarà al sistema “superior”, 

registrarà (mitjançant l‟XML) les dades de l‟equip que no l‟interessa i finalment donarà de 

baixa l‟equip del seu sistema. Quan un altre gestor d‟equips necessiti equips, accedirà al 

“sistema superior”, modificarà l‟estat de l‟equip que l‟interessi agafar, afegirà un comentari 

indicant que l‟ha agafat, es descarregarà l‟XML de l‟equip i el registrarà al seu sistema.  

 

 Grup 8: Suport tècnic (opcional) 

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

relacionades amb els equips registrats als sistema. 

 

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

receptors) podran fer consultes tècniques i notificar averies. Els usuaris registrats com a 

tècnics voluntaris podran respondre les consultes. 

 

 Grup 9: Logístic (opcional) 

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

dels equips donats fins als respectius receptors 

 

El sistema permet que usuaris coneguts del sistema puguin registrar a persones 

interessades i de confiança com a “transportistes” i que aquestes persones introdueixin al 

sistema les seves rutes habituals i/o esporàdiques. De forma que quan es produeixi una 

assignació d‟equips a iniciatives, l‟usuari que estableix l‟assignació pugui veure el llistat 

dels punts d‟origen i destí dels “transportistes” registrats i posar-se en contacte (per 

correu electrònic o telèfon) amb la/les persones que puguin fer aquest desplaçament.    
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 Grup 10: Gestió de butlletí (opcional)  

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

per rebre butlletins. El sistema permetrà crear un senzill butlletí mitjançant la web i enviar-

los a les persones subscrites al mateix. 

 

 Grup 11: Personalització (necessari) 

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

informació bàsica del lloc. 

 

 Grup 12: Estadístiques (opcional)  

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

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

 

3.2.  Actors del sistema 

Després d‟analitzar tots els possibles grups de funcionalitats i decidir quins 

implementaríem, vam definir els actors del sistema:  

Descripció de l’actor Actor 

Receptor: S‟encarrega de registrar iniciatives al sistema. 

 
RECEPTOR 

Donant: Les seves tasques estan relacionades amb el 
registre d‟equips al sistema.  

 
DONANT 

Administrador: Gestiona el sistema (actualitzacions, 
backups, etc.) 

ADMINISTRADOR 
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Tècnic: S‟encarrega autoritzar el registre de cada equip, si 
reuneix les característiques tècniques adequades. 

 
TÈCNIC 

Gestor d’iniciatives: S‟encarrega de l‟assignació d‟equips 
a les iniciatives. 

 
GESTOR 

D’INICIATIVES 

Usuari no identificat: Pot consultar iniciatives i informació 
del funcionament del sistema (manuals, guies, etc.). 

 
USUARI NO 

IDENTIFICAT 

Taula 3.2: Actors del sistema. 

 

A continuació, en els requeriments funcionals, s‟especifica amb més detall cadascuna de 

les tasques de cada actor. 

 

Per altra banda, inicialment, es va definir l‟actor “Gestor de receptors”, però en una reunió 

del 21 de juny, es va decidir eliminar aquest actor, ja que no aportava massa al projecte i 

generava moltes complicacions. 
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3.3. Requeriments funcionals  

 

Després d‟analitzar tots els possibles grups de funcionalitats, vam seleccionar els més 

importants i vam definir els seus requisits.  

 

Segons la seva importància, es van definir els requisits essencials (que eren bàsics pel 

sistema) i els opcionals (que si havia temps es farien o, si no, servirien com a ampliació 

del sistema). 

 

Aquests requisits, són els que finalment vam acordar, després de moltes reunions, i 

inclouen les petites modificacions que es van pactar durant les fases posteriors del 

projecte.  

 

3.3.1. Requisits funcionals essencials 

 

A continuació, es poden veure el llistat de requisits funcionals essencials del sistema, 

classificats per grups:  

 

GESTIÓ D’USUARIS  

 Registrar receptor 

 Receptor modifica les seves dades 

 Registrar donant 

 Donant modifica les seves dades 

 Registrar tècnic 

 Aprovar el registre d‟un nou usuari 

 Alta de qualsevol tipus d‟usuari al sistema 

 Baixa de qualsevol tipus d‟usuari al sistema 

 Consultar/Modificar  qualsevol tipus d‟usuari al sistema 

 Llistar usuaris del sistema 

 Llistar donants o receptors del sistema 

 Recuperació de contrasenya. 

Taula 3.3: Requisits relacionats amb la gestió d’usuaris. 
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GESTIÓ D’INICIATIVES  

 Alta iniciativa 

 Baixa iniciativa 

 Llistar iniciatives 

 Consultar una iniciativa  

 Acceptar iniciativa en estat “pendent d‟acceptació” 

 Modificar iniciativa 

 Adherir informació  d‟activitats a la iniciativa 

 Tancar iniciativa 

 Afegir/modificar/eliminar tipologia a la iniciativa. 

Taula 3.4: Requisits relacionats amb la gestió d’iniciatives. 

 

 

 

GESTIÓ D’EQUIPS  

 Registrar equips 

 Consulta equip 

 Validar equip registrat  

 Llistar equips 

 Reciclar un equip 

 Eliminar equip 

 Receptor cedeix un equip rebut. 

 

Taula 3.5: Requisits relacionats amb la gestió d’equips. 
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ASSIGNACIÓ EQUIPS-INICIATIVES 

 Assignar un equip a una iniciativa 

 Modificar equips assignats a una iniciativa 

 Llistar equips assignats a una iniciativa 

 Acceptar o rebutjar equipament assignat a una iniciativa. 

Taula 3.6: Requisits relacionats amb l’assignació d’equips a iniciatives. 

 

 

 

SISTEMA  

 Modificar informació bàsica del lloc web 

 Webs d‟informació 

 Consultar Informe de l‟estat del sistema 

 Portabilitat del sistema 

 Sistema de backups 

 Sistema multilingüe 

 Contacte entre usuaris 

Taula 3.7: Requisits relacionats amb el sistema. 

 



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

26 

 

A continuació, per a cadascun dels 39 requisits essencials, es pot veure una explicació 

més detallada: 

 Gestió d’usuaris: 

 

NOM REGISTRAR RECEPTOR 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que un receptor es registri al sistema, 

amb un captcha per seguretat. 

JUSTIFICACIÓ: 

És necessari que el sistema permeti registrar a receptors 

perquè puguin introduir les seves iniciatives i rebre 

equips.  

El captcha s‟utilitzarà per evitar atacs d‟aplicacions que 

facin registres automàtics. 

ACTORS: 
Usuari no autentificat 

TRIGGERS: 
Un usuari no identificat vol registrar-se al sistema com a 

receptor 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra les dades del receptor. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El sistema sol·licita les dades de receptor 

2. L‟actor introdueix les seves dades 

3. El sistema verifica les dades introduïdes 

4. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

correctes i registra el nou receptor 

5. El sistema notifica al receptor que ha estat registrat 

correctament 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4a. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

incorrectes i el sistema retorna al formulari de registre 

Taula 3.8: Requisit registrar receptor. 
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NOM RECEPTOR MODIFICA LES SEVES DADES 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que un receptor modifiqui les seves 

dades 

JUSTIFICACIÓ: 
És possible que el receptor vulgui canviar alguna de 

les seves dades personals.  

ACTORS: 
Receptor  

TRIGGERS: 
Un receptor vol modificar les seves dades al sistema 

PRECONDICIÓ: 
El receptor té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra el canvi de dades del receptor 

ESCENARI  PRINCIPAL: 

1. El receptor accedeix al seu perfil. 

2. El sistema mostra les dades actuals del receptor  

3. El receptor introdueix les noves dades 

4. El sistema comprova que les dades introduïdes 

són correctes i registra les noves dades del 

receptor 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4a. El sistema comprova que les dades introduïdes 

són incorrectes i el sistema retorna al formulari de 

modificació 

Taula 3.9: Requisit receptor modifica les seves dades. 
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NOM REGISTRAR DONANT 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que un usuari no identificat es registri com a  

donant particular o donant empresa, amb un captcha per 

seguretat. 

JUSTIFICACIÓ: 

El sistema ha de permetre que un usuari no identificat es registri 

com a donant per a que pugui introduir els equips que vol donar al 

sistema.  

El captcha s‟utilitzarà per evitar atacs d‟aplicacions que facin 

registres automàtics. 

ACTORS: 
Usuari no autentificat 

TRIGGERS: 
Un usuari no identificat vol registrar-se com a donant al sistema 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra el donant al sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor, si és un particular, escull l‟opció “Registrar donant 

Particular” i si és una empresa o organització escull l‟opció 

“Registrar donant empresa” 

2. El sistema demana les dades 

3. L‟actor introdueix les seves dades 

4. El sistema comprova que les dades introduïdes són correctes i 

registra el nou donant 

5. El sistema notifica al donant que ha estat registrat 

correctament 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

 

4a. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

incorrectes i el sistema retorna al formulari de registre 

Taula 3.10: Requisit registrar donant. 
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NOM DONANT MODIFICA LES SEVES DADES 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que un donant modifiqui les seves dades 

JUSTIFICACIÓ: 

És possible que el donant vulgui canviar alguna de les seves 

dades 

ACTORS: 
Donant 

TRIGGERS: 
Un donant vol modificar les seves dades al sistema 

PRECONDICIÓ: 
El donant té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra el canvi de dades del donant 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El donant accedeix al seu perfil 

2. El sistema mostra les dades actuals del donant  

3. El donant introdueix les noves dades 

4. El sistema comprova que les dades introduïdes són correctes i 

registra les noves dades del donant 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4a. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

incorrectes i el sistema retorna al formulari de modificació 

Taula 3.11: Requisit donant modifica les seves dades. 
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NOM REGISTRAR TÈCNIC 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet el registre de tècnics al sistema 

JUSTIFICACIÓ: 
El sistema ha de tenir registrats tècnics ja que han d‟aprovar o 

rebutjar els equips que es registren al sistema. 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
Un administrador registra un tècnic al sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador està identificat al sistema 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra un nou tècnic 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. Un administrador selecciona “registrar tècnic” 

2. El sistema demana les dades del tècnic 

3. L‟administrador introdueix les dades del tècnic 

4. El sistema comprova que les dades introduïdes són correctes i  

registra al tècnic en el sistema 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4a. El sistema comprova que les dades introduïdes són incorrectes 

i el sistema retorna al formulari de registre 

Taula 3.12: Requisit registrar tècnic. 
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NOM APROVAR EL REGISTRE D’UN NOU USUARI 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que l'administrador aprovi el registre d‟un nou 

usuari del sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

L'administrador ha de poder decidir a quin usuari permet accedir el 

sistema i a quin no. Per fer-ho, ha d‟aprovar cada registre abans 

de que l‟usuari pugui accedir al sistema.  

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
L‟administrador vol aprovar el registre d‟un usuari 

PRECONDICIÓ: 
Un usuari s‟ha registrat 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

L‟administrador aprova o rebutja el registre d‟un usuari 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador selecciona “Gestió d‟usuaris” 

2. L‟administrador selecciona l‟usuari pendent d‟aprovació 

3. L‟administrador accepta o rebutja el registre del usuari 

4. El sistema registre els canvis. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.13: Requisit aprovar el registre d’un nou usuari. 
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NOM ALTA DE QUALSEVOL TIPUS D’USUARI AL SISTEMA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que l‟administrador registri a qualsevol tipus 

d‟usuari en el sistema 

JUSTIFICACIÓ: 
L‟Administrador pot necessitar crear un usuari en el sistema. 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
Un administrador vol registrar a un usuari al sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra a un nou usuari 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador selecciona “Crear usuari”  

2. El sistema demana les dades i el tipus d‟usuari 

3. L‟administrador introdueix les dades de l‟usuari al sistema 

4. El sistema comprova que les dades introduïdes són correctes i 

registra l‟usuari 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4a. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

incorrectes i retorna al formulari de registre 

Taula 3.14: Requisit alta de qualsevol tipus d’usuari al sistema. 
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NOM BAIXA DE QUALSEVOL TIPUS D’USUARI AL SISTEMA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que l‟administrador doni de baixa a qualsevol 

usuari del sistema 

JUSTIFICACIÓ: 
L‟administrador pot voler donar de baixa un usuari del sistema 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
L‟administrador vol donar de baixa un usuari del sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema desactiva o esborra el compte d‟un usuari del sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador selecciona l‟usuari que vol donar de baixa 

2. L‟administrador desactiva o esborra el compte de l‟usuari.  

3. El sistema registra el canvi 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

 

Taula 3.15: Requisit baixa de qualsevol tipus d’usuari al sistema. 
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NOM CONSULTAR/MODIFICAR QUALSEVOL TIPUS D’USUARI 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet a l‟administrador consultar o modificar les 

dades de qualsevol usuari del sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

L‟administrador pot necessitar consultar o modificar les dades 

d‟un usuari del sistema 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
Un administrador vol consultar o modificar les dades d‟un usuari 

del sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra o modifica les dades d‟un usuari del sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador selecciona l‟usuari que vol consultar o 

modificar  

2. El sistema mostra les dades de l‟usuari  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

3. L‟administrador fa clic a Editar 

4. El sistema mostra les dades en format editable. 

5. L‟administrador edita les dades i fa clic a acceptar 

6. El sistema comprova les dades introduïdes són correctes i 

registra les modificacions 

 

6a. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

incorrectes i retorna al formulari de modificació 

Taula 3.16: Consultar/modificar qualsevol tipus d’usuari. 
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NOM LLISTAR USUARIS DEL SISTEMA  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que l‟administrador llisti els usuaris del 

sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

L‟administrador pot necessitar llistar els usuaris per poder 

consultar o modificar les seves dades 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
Un administrador vol llistar els usuaris del sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra una llista dels usuaris del sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador selecciona “llistar usuaris”  

2. El sistema mostra una llista dels usuaris del sistema amb la 

informació de: l‟últim accés, rol de l‟usuari, estat de l‟usuari i 

temps registrat al sistema. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.17: Requisit llistar usuaris del sistema. 
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NOM LLISTAR DONANTS O RECEPTORS DEL SISTEMA  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que el gestor d‟iniciatives  llisti els donants o 

receptors del sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

El gestor d‟iniciatives pot necessitar llistar els donants o 

receptors per accedir al seu perfil i contactar amb ells. 

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives  

TRIGGERS: 
El gestor d‟iniciatives vol llistar els donants o receptors del 

sistema 

PRECONDICIÓ: 
El gestor d‟iniciatives té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema llista els donants o receptors del sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El gestor d‟iniciatives  selecciona “llistar donants” 

2. El sistema mostra la llista d‟usuaris demanada.  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

1a. El gestor d‟iniciatives  selecciona “llistar receptors” 

 

Taula 3.18: Requisit llistar donants o receptors del sistema. 
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NOM RECUPERACIÓ DE CONTRASENYA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que un usuari pugui recuperar la seva 

contrasenya si l‟oblida.  

JUSTIFICACIÓ: 

És possible que l‟usuari oblidi la seva contrasenya i el sistema ha 

de generar una nova. 

ACTORS: 
Usuari no autentificat 

TRIGGERS: 
Un usuari vol recuperar la seva contrasenya. 

PRECONDICIÓ: 
L‟actor no té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema envia un correu electrònic a l‟usuari amb la nova 

contrasenya. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor selecciona l‟opció “Demanar una contrasenya nova”.  

2. El sistema pregunta el correu electrònic de registre. 

3. L‟actor introdueix el seu correu electrònic.  

4. El sistema comprova quin usuari està registrat amb el correu 

electrònic indicat, genera una nova contrasenya per l‟usuari i 

l‟envia al correu electrònic de registre. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

3a. El sistema comprova que el correu electrònic introduït no 

existeix al sistema, dona un avís i retorna al formulari de 

recuperació de contrasenya  

Taula 3.19: Requisit recuperació de contrasenya. 
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 Gestió d’iniciatives: 

 

NOM ALTA INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que un receptor doni d‟alta iniciatives al 

sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

És necessari que el sistema permeti donar d‟alta iniciatives donat 

que és la manera que tenen els receptors d‟aconseguir equips 

pels seus projectes. 

ACTORS: 
Receptor  

TRIGGERS: 
El receptor vol donar d‟alta una iniciativa 

PRECONDICIÓ: 
El receptor té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

Es crea una iniciativa al sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor introdueix les dades d‟una nova iniciativa al 

sistema 

2. El sistema comprova que les dades siguin correctes i registra 

la nova iniciativa. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

2a. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

incorrectes i el sistema retorna al formulari d‟alta de la iniciativa 

Taula 3.20: Requisit alta iniciativa. 
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NOM BAIXA INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El gestor d‟iniciatives o el receptor poden cancel·lar una iniciativa. 

JUSTIFICACIÓ: 
El receptor potser ja no necessita els equips o el gestor vol 

cancel·lar la iniciativa. 

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives o receptor 

TRIGGERS: 
El gestor o el receptor volen cancel·lar una iniciativa. 

PRECONDICIÓ: 

Iniciativa no finalitzada i el receptor o el gestor d‟iniciatives té una 

sessió iniciada al sistema 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

La iniciativa queda cancel·lada 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor accedeix a la iniciativa que vol cancel·lar i canvia el seu 

estat a cancel·lada.  

2. El sistema enregistra el canvi 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

1a. Si la iniciativa té ordinadors assignats, el gestor els haurà de 

desassignar. 

Taula 3.21: Requisit baixa iniciativa. 
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NOM LLISTAR INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet als usuaris identificats i no identificats consultar 

el llistat d‟iniciatives 

JUSTIFICACIÓ: 
Qualsevol usuari ha de poder veure les iniciatives del sistema 

ACTORS: 
Tots 

TRIGGERS: 
L‟actor vol consultar la llista d‟iniciatives 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra una llista d‟iniciatives 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟usuari selecciona l‟opció “Llistar iniciatives” 

2. El sistema demana les dades per filtrar 

3. L‟usuari introdueix les dades de filtre 

4. El sistema mostra un llistat d‟iniciatives que compleixen amb 

els filtres indicats. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.22: Requisit llistar iniciativa. 
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NOM CONSULTAR UNA INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet als usuaris identificats o no identificats 

consultar la informació d‟una iniciativa  

JUSTIFICACIÓ: 
Una iniciativa ha de poder ser consultada per qualsevol usuari.  

ACTORS: 
Tots 

TRIGGERS: 
L‟actor vol consultar una iniciativa 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra la informació de la iniciativa 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟usuari accedeix a l‟enllaç de la iniciativa o selecciona la 

iniciativa 

2. El sistema mostra les dades de la iniciativa 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.23: Requisit consultar una iniciativa. 
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NOM ACCEPTAR INICIATIVA EN ESTAT “PENDENT 

ACCEPTACIÓ” 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema obliga a que una iniciativa creada l‟hagi d‟aprovar un 

gestor d‟iniciatives, abans de que quedi publicada i sigui visible 

per tothom.  

JUSTIFICACIÓ: 

Les iniciatives creades pels receptors han de ser aprovades pel 

gestor d‟iniciatives abans de ser publicades al sistema. D‟aquesta 

manera, es controla que el contingut de la iniciativa sigui adequat.  

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives 

TRIGGERS: 
El gestor d‟iniciatives vol acceptar una iniciativa 

PRECONDICIÓ: 
El gestor d‟iniciatives està identificat al sistema i la iniciativa està 

en estat “Pendent d‟acceptació” 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

Es canvia l‟estat de la iniciativa a “Activa” 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El gestor d‟iniciatives selecciona una iniciativa en estat 

“pendent d‟acceptació” 

2. El gestor d‟iniciatives  consulta la informació de la iniciativa i 

canvia l‟estat de la mateixa a “activa”  

3. El sistema registra els canvis 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

 

Taula 3.24: Requisit acceptar iniciativa en estat “Pendent acceptació. 
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NOM MODIFICAR INICIATIVA  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que el gestor d‟iniciatives modifiqui una 

iniciativa del sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

El gestor d‟iniciatives pot voler modificar o actualitzar dades 

d‟una iniciativa.  

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives 

TRIGGERS: 
El gestor d‟iniciatives vol modificar una de les iniciatives 

PRECONDICIÓ: 
El gestor d‟iniciatives té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

La iniciativa queda modificada 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El gestor d‟iniciatives selecciona una iniciativa 

2. El gestor d‟iniciatives modifica la informació de la iniciativa  

3. El sistema comprova que les dades siguin correctes i registra 

els canvis 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

3a. El sistema comprova que les dades introduïdes són 

incorrectes i el sistema retorna al formulari de modificació 

Taula 3.25: Requisit modificar iniciativa. 
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NOM ADHERIR INFORMACIÓ D’ACTIVITATS A LA INICIATIVA  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet als receptors adjuntar informació  d‟activitats a 

la iniciativa 

JUSTIFICACIÓ: 
El receptor pot voler adjuntar un fitxer a la iniciativa amb 

informació de la mateixa.  

ACTORS: 
Receptor 

TRIGGERS: 
El receptor vol adjuntar informació (imatges i pdf)  d‟activitats de 

la iniciativa 

PRECONDICIÓ: 
El receptor té una sessió iniciada i és propietari de la iniciativa 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema adjunta el document a la iniciativa escollida 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor selecciona una iniciativa seva. 

2. El receptor adjunta l‟arxiu i el puja al sistema.  

3. El sistema enregistra la informació. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.26: Requisit adherir informació d’activitats a la iniciativa. 
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NOM TANCAR INICIATIVA  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet al receptor confirmar que ha rebut els equips 

correctament.  

JUSTIFICACIÓ: 
El receptor ha de poder confirmar que ha rebut l‟equipament 

correctament i tancar la iniciativa. 

ACTORS: 
Receptor  

TRIGGERS: 
El receptor vol informar que ha rebut l‟equipament 

correctament. 

PRECONDICIÓ: 
El receptor té una sessió iniciada, la iniciativa està en estat 

“Equips acceptats” i el receptor és propietari de la iniciativa. 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra la recepció de l‟equipament d‟una iniciativa 

amb un nou estat per la iniciativa: “iniciativa finalitzada, equips 

rebuts”. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor  selecciona l‟apartat “Les meves iniciatives” 

2. L‟actor  selecciona la iniciativa que ha rebut els equips.  

3. El sistema mostra les dades de la iniciativa. 

4. L‟actor canvia l‟estat de la iniciativa a “iniciativa finalitzada, 

equips rebuts”. 

5. El sistema modifica l‟estat de la iniciativa. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

 

Taula 3.27: Requisit tancar iniciativa. 

 

 



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

46 

 

 

 

NOM AFEGIR/MODIFICAR/ELIMINAR TIPOLOGIA A LA INICIATIVA  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que l‟administrador afegeixi o elimini les 

tipologies de la iniciativa. 

JUSTIFICACIÓ: 

Els donants poden voler donar els seus equips només a iniciatives 

d‟una tipologia concreta i, per tant, s‟han de definir les tipologies 

de les iniciatives (Educació, Salut, etc.) 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
L‟administrador vol afegir o eliminar una tipologia a les iniciatives 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra els canvis de tipologia 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador selecciona l‟opció “Afegir/modificar/eliminar 

tipologies d‟iniciativa” 

2. El sistema mostra una llista amb les actuals 

3. L‟administrador afegeix /modifica/elimina tipologies 

4. El sistema registra els canvis.  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.28: Requisit afegir/modificar/eliminar tipologia a la iniciativa. 
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 Gestió d’equips 

 

NOM REGISTRAR EQUIPS  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que un donant registri un equip al sistema 

JUSTIFICACIÓ: 
Un donant ha de poder registrar al sistema els equips que vol donar 

ACTORS: 
Donant 

TRIGGERS: 
Un donant vol registrar un equip al sistema 

PRECONDICIÓ: 
El donant està identificat al sistema 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra el nou equip 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. Un donant selecciona “Registrar equip” 

2. El sistema mostra un formulari per a que el donant introdueixi 

l'XML. 

3. El donant introdueix l‟XML de l'equip que vol registrar al sistema. 

4. El sistema comprova que l‟XML és correcte i registra el nou 

equip. 

 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4a. El sistema comprova que un XML s‟ha modificat o és incorrecte 

i dóna un error 

Taula 3.29: Requisit registrar equips. 
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NOM CONSULTAR EQUIP 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet al propietari de l‟equip, al seu receptor, al 

tècnic i al gestor d‟iniciatives consultar la informació d‟un equip  

JUSTIFICACIÓ: 

Un equip l‟ha de poder consultar el donant propietari que el 

registre, el tècnic per veure si l‟equip compleix les 

característiques tècniques adequades i aprovar el registre de 

l‟equip, el gestor d‟iniciatives per veure les característiques de 

l‟equip i assignar l‟equip a una iniciativa i, per últim, el receptor 

de l‟equip per acceptar l‟assignació a la seva iniciativa.  

ACTORS: 
Donant propietari de l‟equip, receptor de l‟equip, gestor 

d‟iniciatives i tècnic.  

TRIGGERS: 
L‟actor vol consultar un equip 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra la informació de l‟equip 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor selecciona l‟equip 

2. El sistema mostra les dades de l‟equip 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.30: Requisit consultar un equip. 
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NOM VALIDAR EQUIP REGISTRAT  

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que els tècnics d‟alt nivell valorin si un 

equip és vàlid per a ser donat o no.  

JUSTIFICACIÓ: 

El tècnic és qui, amb els seus coneixements, pot valorar si 

un equip és antic i s‟ha de rebutjar o si és pot reutilitzar. 

ACTORS: 
Tècnic 

TRIGGERS: 
El tècnic accepta un equip nou.  

PRECONDICIÓ: 

El tècnic té una sessió iniciada i l‟equip està en estat 

“Registrat” 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema canvia l‟estat de l‟equip a “Equip disponible” o 

elimina l‟equip del sistema. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El tècnic accedeix a l‟equip que es troba en estat 

“Registrat”.  

2. El sistema mostra les dades de l‟equip. 

3. Si l‟equip encara es adequat, el tècnic canvia l‟estat de 

l‟equip a “Disponible” 

4. El sistema registra els canvis.  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

3b. Si l‟equip no es pot reutilitzar, el tècnic elimina l‟equip. 

Taula 3.31: Requisit validar equip registrat. 
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NOM LLISTAR EQUIPS 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que un gestor d‟iniciatives  llisti els 

equips del sistema segons diferents criteris. També 

permet que els donants llistin els equips que han donat i 

permet que els receptors llistin els equips que han rebut 

les seves iniciatives 

JUSTIFICACIÓ: 

Un gestor d‟iniciatives  ha de poder llistar els equips del 

sistema segons diferents criteris per poder assignar-los a 

iniciatives.  

Els donants han de poder llistar els equips que han donat 

per veure si han sigut assignats i a qui.  

Els receptors han de poder llistar els equips que han rebut 

les seves iniciatives per consultar seva informació 

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives , donant, receptor 

TRIGGERS: 

Un gestor d‟iniciatives , donant o receptor vol llistar equips 

del sistema 

PRECONDICIÓ: 

El gestor d‟iniciatives , donant o receptor esta identificat al 

sistema 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema llista els equips del sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor selecciona llistar equips 

2. El sistema mostra diversos criteris 

3. L‟actor selecciona les opcions que desitja per a cada 

criteri. 

4. El sistema llista els equips en base a aquests criteris i 

als permisos de l‟usuari. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.32: Requisit llistar equips. 
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NOM RECICLAR UN EQUIP 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet canvià l‟estat d‟un equip a “Reciclat” 

JUSTIFICACIÓ: 

El receptor ha portat un dels equips registrats al sistema a un 

punt verd per al seu reciclatge, donat que s‟ha quedat antic, i 

ho indica al sistema 

ACTORS: 
Receptor  

TRIGGERS: 
El receptor vol reciclar un equip rebut del sistema 

PRECONDICIÓ: 
El receptor té una sessió iniciada i l‟equip l‟ha rebut ell 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema canvia l‟estat de l‟equip a “Reciclat” 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor selecciona l‟equipament a reciclar  

2. El sistema mostra les dades de l‟equipament 

3. El receptor canvia l‟estat de l‟equip a “Reciclat” i indica a 

quin punt verd l‟ha portat. 

4. El sistema registra els canvis. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.33: Requisit reciclar un equip. 
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NOM ELIMINAR UN EQUIP 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet que els gestors d‟iniciatives eliminin equips 

del sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

Pot ser necessari eliminar equips perquè s‟hagin registrat per 

error o ja no el vulguin donar 

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives  

TRIGGERS: 
Un gestor d‟iniciatives vol eliminar un equip 

PRECONDICIÓ: 
El gestor d‟iniciatives  està identificat 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

L‟equip ha quedat eliminat del sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El gestor d‟iniciatives  accedeix a l‟equip 

2. El sistema mostra la informació de l‟equip 

3. El gestor d‟iniciatives  selecciona “eliminar”.  

4. El sistema elimina l‟equip.  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.34: Requisit eliminar un equip. 
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NOM RECEPTOR CEDEIX UN EQUIP REBUT 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet als receptors cedir equips que han rebut 

JUSTIFICACIÓ: 
El receptor ja no necessita un equip que va rebre i el vol donar 

ACTORS: 
Receptor 

TRIGGERS: 
El receptor vol cedir equipament rebut del sistema 

PRECONDICIÓ: 

El receptor té una sessió iniciada i l‟equip que vol donar està en 

estat “Assignació acceptada” 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

Es torna a registrar l‟equip al sistema. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor registra l‟equip al sistema.  

2. El sistema registra l‟equip com un nou, on el nou donant és 

l‟antic receptor. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

 

Taula 3.35: Requisit receptor cedeix un equip rebut. 
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 Gestió equips-iniciatives 

 

NOM ASSIGNAR UN EQUIP A UNA INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet al gestor d‟iniciatives assignar un equip a 

una iniciativa 

JUSTIFICACIÓ: 

El sistema ha de permetre al gestor d‟iniciatives assignar 

equips a iniciatives 

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives  

TRIGGERS: 
Un gestor d‟iniciatives vol assignar un equip a una iniciativa 

PRECONDICIÓ: 
El gestor d‟iniciatives està identificat al sistema 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

S‟ha assignat l‟equip a la iniciativa 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El gestor accedeix a l‟equip en estat “Disponible”. 

2. El gestor indica la iniciativa a la que vol assignar l‟equip i 

modifica l‟estat de l‟equip a “Assignat”. 

3. El sistema registra l‟assignació 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4. El gestor quan hagi assignat tots els equips a la iniciativa, 

accedirà a la iniciativa i canviarà  l‟estat de la iniciativa a 

“equips pendents d‟acceptar”. 

Taula 3.36: Requisit assignar un equip a una iniciativa. 
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NOM MODIFICAR EQUIPS ASSIGNATS A UNA INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet al gestor d‟iniciatives modificar 

l‟equipament assignat a una iniciativa 

JUSTIFICACIÓ: 

El receptor ha pogut rebutjar tot o part de l‟equipament que 

li havia assignat el gestor d‟iniciatives i el gestor ha de 

poder modificar els equips assignats, per tal de treure els 

actuals i afegir nous. 

ACTORS: 
Gestor d‟iniciatives 

TRIGGERS: 
El gestor d‟iniciatives vol modificar l‟equipament assignat a 

una iniciativa 

PRECONDICIÓ: 
El gestor d‟iniciatives té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema modifica l‟equipament assignat a una iniciativa 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El gestor accedeix a l‟equip. 

2. El sistema mostra la informació de l‟equip i  l‟explicació 

de per que l‟han rebutjat.  

3. El gestor accedeix a cada equip rebutjat, el desassigna i 

canvia el seu l‟estat a “disponible”.  

4. El sistema enregistra els canvis als equips.  

5. El gestor d‟iniciatives assigna un/s altre/s equip/s a la 

iniciativa 

6. El sistema enregistra les assignacions. 

7. El gestor modifica l‟estat de la iniciativa a “Pendent 

d‟acceptació” 

8. El sistema registra els canvis 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.37: Requisit modificar equips assignats a una iniciativa. 
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NOM LLISTAR EQUIPS ASSIGNATS A UNA INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet al receptor i al gestor d‟iniciatives llistar els 

equips assignats a una iniciativa 

JUSTIFICACIÓ: 

Un receptor pot voler llistar els equips que han sigut assignats a la 

seva iniciativa i el gestor  d‟iniciatives  pot voler veure quins 

equips s‟han assignat a una iniciativa 

ACTORS: 
Receptor i gestor d‟iniciatives  

TRIGGERS: 

Un receptor vol consultar la llista d‟equips assignats a la seva 

iniciativa o un gestor d‟iniciatives vol consultar els equips que 

s‟han assignats a una iniciativa 

PRECONDICIÓ: 
El receptor o el gestor d‟iniciatives  tenen una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra una llista d‟equips 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor o gestor d‟iniciatives  selecciona l‟apartat 

“Iniciatives”  

2. El sistema mostra la llista d‟iniciatives i els equips assignats a 

cadascuna d‟elles.  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.38: Requisit llistar equips assignats a una iniciativa. 
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NOM ACCEPTAR O REBUTJAR EQUIPAMENT ASSIGNAT A UNA 

INICIATIVA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet als receptors acceptar l‟equipament assignat a 

la seva iniciativa 

JUSTIFICACIÓ: 

Abans d‟enviar l‟equipament assignat a una iniciativa, el receptor 

ha de poder veure les característiques dels equips i decidir si els 

accepta o rebutja 

ACTORS: 
Receptor 

TRIGGERS: 
El receptor vol acceptar o rebutjar l‟equipament 

PRECONDICIÓ: 
La iniciativa té tots els equips assignats, el receptor és el creador 

de la iniciativa i té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra l‟assignació com a acceptada o rebutjada 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor selecciona l‟apartat “Les meves iniciatives” 

2. El receptor accedeix a la informació de cada equip assignat a 

la iniciativa pròpia que l‟interessa mirar i canvia l‟estat de 

l‟equip a “assignació acceptada” o “assignació rebutjada”. 

3. El sistema registra el canvi. 

4. El receptor canvia l‟estat de la iniciativa a “equips acceptats” 

o “equips rebutjats”. 

5. El sistema modifica l‟estat de la iniciativa.  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.39: Requisit acceptar o rebutjar equipament assignat a una iniciativa. 
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 Sistema 

 

NOM MODIFICAR INFORMACIÓ BÀSICA DEL LLOC WEB 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema té informació bàsica del lloc web com el títol i el correu 

electrònic del remitent del missatges que envia el propi sistema, 

etc 

JUSTIFICACIÓ: 
S‟ha de poder canviar aquesta informació bàsica del lloc web 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
L‟administrador vol canviar la informació bàsica del lloc web 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra i/o modifica la informació bàsica del lloc 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador accedeix a l‟opció de Informació del lloc web 

2. El  sistema mostra la informació del lloc 

3. L‟administrador modifica la informació del lloc web 

4. El sistema comprova les dades i, si són correctes, registra els 

canvis 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

4b. Si les dades són incorrectes, el sistema mostra un error. 

Taula 3.40: Requisit modificar informació bàsica del lloc web. 
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NOM WEBS D’INFORMACIÓ 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
Hi hauran una sèrie de pàgines informatives com són “la xarxa”, 

“el projecte”, “donats” i “receptors” 

JUSTIFICACIÓ: 
S‟ha de poder accedir a una sèrie de pàgines informatives. 

ACTORS: 
Tots 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema permet a l‟usuari consultar aquestes pàgines 

informatives. 

Taula 3.41: Requisit webs d’informació. 
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NOM CONSULTAR INFORME DE L’ESTAT DEL SISTEMA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet a l‟administrador del sistema consultar 

l‟estat del sistema. 

JUSTIFICACIÓ: 

És necessari que el sistema permeti a l‟administrador 

consultar l‟estat del sistema per veure si aquest està 

actualitzat o si hi ha algun problema. 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
L‟administrador vol consultar l‟estat del sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra una llista amb l‟estat del sistema: 

servidor web, sistema d‟arxius, actualitzacions, estat del 

cron, etc. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador selecciona “Estat del sistema” 

2. El sistema mostra una llista amb l‟estat actual del 

sistema 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.42: Requisit consultar informe de l’estat del sistema. 
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NOM PORTABILITAT DEL SISTEMA 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema ha de poder ser portable. S‟ha de fer un petit manual 

explicatiu sobre com es pot instal·lar. 

JUSTIFICACIÓ: 

Donada la naturalesa del projecte, el sistema s‟ha de poder 

instal·lar en un altre servidor 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema es pot instal·lar fàcilment en un altre servidor 

Taula 3.43: Requisit portabilitat del sistema. 
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NOM SISTEMA DE BACKUPS 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema realitza backups periòdicament i l‟administrador ho 

pot configurar 

JUSTIFICACIÓ: 
S‟ha de poder realitzar backups del sistema periòdicament 

com a mesura de contingència 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
L‟administrador vol consultar / modificar el comportament del 

sistema de backups 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra i/o modifica el sistema de backups 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟usuari accedeix a l‟opció de backups 

2. El  sistema mostra les dades del sistema de backup 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

3. L‟administrador modifica el comportament del sistema de 

backup 

Taula 3.44: Requisit sistema de backups. 

 

  



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

63 

 

 

 

NOM SISTEMA MULTILINGÜE 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema ha de permetre a qualsevol usuari seleccionar 

l‟idioma en que vol veure la informació de l‟aplicació web.  

JUSTIFICACIÓ: 

L‟aplicació pot ser utilitzada per associacions/persones de 

diferents països i és necessari que la informació es pugui 

consultar en diferents idiomes..  

ACTORS: 
Tots 

TRIGGERS: 

Un actor vol canviar l‟idioma en que veu la web (català, 

castellà i anglès).  

PRECONDICIÓ: 
 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema mostra la informació en l‟ idioma desitjat. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor selecciona l‟idioma en que vol veure la web.  

2. El sistema mostra la web en l‟ idioma seleccionat. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.45: Requisit sistema multilingüe. 
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NOM CONTACTE ENTRE USUARIS 

TIPUS: 
Essencial 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema ha de permetre a qualsevol usuari comunicar-se 

amb un altre mitjançant un formulari per demanar informació 

d‟equips, iniciatives, fer consultes, etc.  

JUSTIFICACIÓ: 

El donat i el receptor s‟han de posar d‟acord sobre com fer el 

lliurament dels equips i necessiten algun tipus de sistema de 

comunicació.  

ACTORS: 
Usuaris identificats 

TRIGGERS: 
Un usuari vol contactar amb altre.   

PRECONDICIÓ: 
L‟usuari està identificat al sistema 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema envia el missatge al correu de l‟usuari destinatari. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟actor accedeix al perfil de l‟usuari amb qui es vol 

comunicar.  

2. El sistema mostra les dades del usuari i l‟accés a un 

formulari de contacte.  

3. L‟actor omple el formulari. 

4. El sistema envia el missatge al correu del destinatari. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.46: Requisit contacte entre usuaris. 
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3.3.2. Requisits funcionals desitjables 

A continuació, es pot veure un llistat de requisits desitjables. Durant la realització del 

projecte, alguns requisits que inicialment eren  desitjables, es van convertir en essencials i 

es van implementar. Per tant, els requisits desitjables d‟aquest llistat, no han estat 

implementats i queden per a possibles ampliacions del sistema: 

 

NOM FORMULARIS DE CONTACTE AMB 

L’ADMINISTRADOR 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema ha de permetre als usuaris contactar amb 

l‟administrador i tècnics per fer consultes mitjançant un 

formulari.  

JUSTIFICACIÓ: 

Mitjançant un formulari es facilita la comunicació amb 

l‟administrador i tècnics 

ACTORS: 
Tots 

Taula 3.47: Requisit formulari de contacte amb l’administrador. 

 

 

NOM NUMERO D’INICIATIVES RESOLTES I REBUTJADES DE 

CADA USUARI RECEPTOR 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema ha de permetre consultar el numero d‟iniciatives 

resoltes i rebutjades dels usuaris receptor. 

JUSTIFICACIÓ: 

Per tal de tenir constància de quins receptors tenen major 

numero d‟iniciatives que s‟han resolt correctament o no han 

rebut equipament.  

Taula 3.48: Requisit número d’iniciatives resoltes i rebutjades de cada usuari receptor. 
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NOM RECEPCIÓ DE DADES DE L’EQUIP 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema recull la informació enviada pels equips 

JUSTIFICACIÓ: 

Cada equip donat té un script que envia informació 

periòdicament de l‟estat del mateix 

ACTORS: 
- 

TRIGGERS: 
L‟equip notifica automàticament el seu estat al sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟equip està connectat a internet 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

L‟equip envia dades al sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟equip es comunica amb el sistema i notifica el seu estat. 

2. El sistema recull l‟estat de l‟equip 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.49: Requisit recepció de dades de l’equip. 
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NOM CONSULTAR ESTADÍSTIQUES DEL SISTEMA 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet a l‟administrador consultar dades 

estadístiques del sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

Es desitjable que el sistema permeti a l‟administrador consultar 

dades estadístiques de l‟ús del sistema: equips donats, 

iniciatives resoltes, etc. 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 
L‟administrador vol consultar dades estadístiques del sistema 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

L‟administrador consulta dades estadístiques del sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador accedeix a “estadístiques del sistema” 

2. El sistema mostra les estadístiques  

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

 

Taula 3.50: Requisit consultar estadístiques del sistema. 
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NOM PROPOSAR DONAR DE BAIXA 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema ha de preguntar, cada cert temps, als donants amb 

equips que porten molt de temps registrats i encara estan 

disponibles, si volen esperar més temps o els volen donar de 

baixa 

JUSTIFICACIÓ: 

Els equips amb menys prestacions tècniques és possible que 

siguin rebutjats pels receptors i, per tant, un equip pot estar molt 

de temps disponible al sistema. També, és possible que no hi 

hagin iniciatives on assignar un equip i aquest es quedi molt de 

temps al sistema. Per evitar aquesta situació, cada cert temps, 

el sistema comprovarà els equips que porten més temps 

registrats i encara estan disponibles i enviarà un correu 

electrònic als donants d‟aquests equips per veure si volen 

esperar més temps o donar de baixa els equips.  

ACTORS: 
- 

TRIGGERS: 
Fa  molt que l‟equip està registrat i encara està disponible.  

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema proposa al donant donar de baixa l‟equip o esperar 

més temps. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El sistema envia un correu electrònic al donant proposant 

donar de baixa l‟equip o esperar més temps.  

2. El sistema envia un correu electrònic al gestor d‟iniciatives 

informant dels equips que porten molt temps al sistema i 

encara estan disponibles. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.51: Requisit proposar donar de baixa. 
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NOM VALORAR A UN DONANT MITJANÇANT UN 

COMENTARI 

TIPUS: 
Desitjable  

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet al receptor  valorar un donant mitjançant 

un comentari al seu perfil d‟usuari  

JUSTIFICACIÓ: 

Els receptors han de poder valorar als donants mitjançant 

comentaris. Aquesta informació és útil pels gestors del 

sistema i receptors, per saber si un donant és de confiança o 

no.  

ACTORS: 
 Receptor 

TRIGGERS: 
El receptor vol valorar un donant mitjançant un comentari al 

seu perfil 

PRECONDICIÓ: 
El receptor té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra el comentari 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor accedeix al perfil del donant 

2. El sistema mostra un petit formulari que permet al 

receptor introduir un comentari. 

3. El receptor posa un comentari al perfil del donant 

4. El sistema registra els canvis 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.52: Requisit valorar a un usuari mitjançant un comentari. 
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NOM PUNTUAR AL DONANT 

TIPUS: 
 Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 
El sistema permet que els receptors  puntuïn als donants del 

sistema 

JUSTIFICACIÓ: 

Els receptors han de poder puntuar als donants mitjançant 

una puntuació. Aquesta informació és útil pels gestors del 

sistema i receptors, per saber si un donant és de confiança o 

no. 

ACTORS: 
Receptor 

TRIGGERS: 
Un receptor vol puntuar un donant del sistema 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema registra la puntuació del receptor 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor accedeix al perfil del donant 

2. El sistema mostra la informació del donant 

3. El receptor puntua al donant 

4. El sistema registra les dades 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.53: Requisit puntuar al donant. 
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NOM LLISTAR/CONSULTAR EL NOMBRE DE 

DESCÀRREGUES DE LES EINES D’ESBORRAT DE 

DADES I DEL S.O 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet la descarrega de les eines d‟esborrat de 

dades i de la instal·lació del SO. A més, pot consultar (des del 

sistema o des del servidor extern de descàrregues) el nombre 

de descàrregues de les eines d‟esborrat de dades i dels SO. 

JUSTIFICACIÓ: 

Es desitjable que el sistema permeti a l‟administrador 

consultar quantes descàrregues de les eines de esborrat de 

dades i dels SO s‟han produït, per saber el seu èxit 

ACTORS: 
Administrador 

TRIGGERS: 

L‟administrador vol consultar el número de descàrregues de 

les eines d‟esborrat de dades i dels SO. 

PRECONDICIÓ: 
L‟administrador té una sessió iniciada 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

L‟administrador consulta el número de descàrregues de les 

eines de esborrat de dades i dels SO. 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. L‟administrador accedeix a la secció relacionada amb 

les eines de descàrrega del sistema 

2. El sistema mostra la informació relacionada amb les 

eines. 

3. L‟administrador accedeix a la web (ja sigui del sistema 

o externa) amb informació de les descàrregues  

4. El nostre sistema o un sistema extern mostra les 

estadístiques de descarregues. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.54: Requisit llistar/consultar el nombre de descarregues de les eines del sistema. 



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM MODIFICAR L’XML DE L’EQUIP 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema permet al receptor modificar l‟XML de l‟equip que 

ha rebut 

JUSTIFICACIÓ: 

El sistema ha de permetre al receptor modificar l‟XML 

associat a un equip per a que quedin registrats al sistema les 

modificacions de hardware fetes a l‟equip.  

ACTORS: 
Receptor  

TRIGGERS: 

Un receptor vol modificar l‟XML que el sistema té associat a 

un equip.  

PRECONDICIÓ: 
El receptor està identificat al sistema 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

S‟ha modificat l‟XML de l‟equip i s‟han inserit els canvis al 

sistema 

ESCENARI  

PRINCIPAL: 

1. El receptor accedeix a “Actualitzar equips” 

2. El sistema mostra una web on pujar l‟XML. 

3. El receptor puja l‟XML. 

4. El sistema actualitza les dades de l‟equip. 

ESCENARI  

ALTERNATIU: 

- 

Taula 3.55: Requisit modificar l’xml de l’equip. 
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NOM COMPARAR DOS XML DE EQUIPS 

TIPUS: 
Desitjable 

DESCRIPCIÓ: 

El sistema ha de permetre comparar dos XML‟s per informar a 

l‟usuari de si es tracta del mateix equip o d‟un altre 

JUSTIFICACIÓ: 

Es desitjable que el sistema permeti als usuaris receptors 

comprovar que l‟XML generat per l‟equip que ha rebut 

correspon amb l‟XML de l‟equip que van assignar a la seva 

iniciativa. D‟aquesta manera sap que ha rebut l‟equip que va 

acceptar. 

ACTORS: 
Receptor 

TRIGGERS: 
Un receptor vol comprovar que l‟equip físic que ha rebut 

correspon amb el que van assignar a la seva iniciativa. 

PRECONDICIÓ: 
- 

CONDICIÓ DE 

SATISFACCIÓ: 

El sistema retorna si els xml són iguals o diferents.  

Taula 3.56: Requisit modificar l’xml de l’equip. 
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3.4. Requeriments no funcionals  

Aquest PFC vol crear un software que gestioni la donació d‟equips i la seva assignació a 

iniciatives socials. Això, s‟ha de fer complint una sèrie de requisits no funcionals que 

s‟expliquen a continuació. Aquests requisits no funcionals, estan dividits en els següents 

grups: 

 

 Sistema 

 Seguretat 

 Idioma 

 Accés públic 

 Multiusuari 

 Mantenibilitat 

 Fiabilitat 

 Usabilitat 

 

 

Sistema 

El sistema s‟ha d‟implementar amb un gestor de continguts (CMS) modular i el codi ha de 

ser lliurat per a que qualsevol el pugui utilitzar i modificar.  

 

Seguretat 

S‟ha de realitzar de forma segura el login d'usuaris i la visibilitat de cada part del sistema 

segons el rol de l'usuari. A més, els mòduls del gestor de continguts utilitzat s‟ha de 

procurar que hagin estat suficientment provats, per a què els errors que puguin contenir 

hagin estat solucionats amb el pas del temps. 

 

Idioma 

El sistema ha d‟estar traduït en català, castellà i anglès. D‟aquesta manera, s‟amplia molt 

la quantitat de persones de tot el món que el poden utilitzar. 

  

Accés públic 

Es permet l'accés a usuaris no registrats (convidats) a determinades parts de la pàgina: 

pàgina principal, informació pel donant, informació pel receptor, etc. No obstant això, no 

es permet ni la donació d‟equips ni la creació d‟iniciatives  a usuaris no registrats. 

 

Multiusuari 

El sistema permet ser utilitzat per diversos donants i / o receptors alhora. Això implica que 

en un moment donat, dos usuaris puguin accedir a un mateix recurs, és a dir hi haurà 

concurrència. 
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Mantenibilitat 

Aquest requisit es compleix de manera especial ja que utilitzarem un gestor de continguts 

que funciona de forma modular i és codi obert. A més, permet que s'actualitzin els mòduls 

amb gran facilitat i es compleix amb les característiques que s'indiquen a continuació:  

 Capacitat per a ser analitzat: és la capacitat del producte software per ser-li 

diagnosticades deficiències o causes de les fallades en el programari, o per 

identificar les parts que han de ser modificades. Com que funciona mitjançant 

mòduls, es fàcil identificar a quin mòdul pertany un error o una modificació.  

 Capacitat per ser canviat: és la capacitat del producte software que permet que 

una determinada modificació sigui implementada. Com que funciona mitjançant 

mòduls, es poden utilitzar nous mòduls per afegir funcionalitats. 

 Estabilitat: és la capacitat del producte software per evitar efectes inesperats 

deguts a modificacions del programari. Els mòduls que utilitzarem, seran versions 

estables utilitzades per moltes persones abans i, per tant, molt provats.  

 

Fiabilitat 

La gran majoria de mòduls empleats (excepte els creats per nosaltres) han estat provats 

durant molt de temps per molta gent i són versions estables. Això assegura que tots o la 

majoria dels errors que poguessin tenir estan esmenats. 

 

Usabilitat 

Fa referència a la rapidesa i facilitat amb què les persones porten a terme les seves 

tasques mitjançant l'ús de l'aplicació. En aquest cas, és fàcil d‟usar, donat que es troba en 

tres idiomes, tot està organitzat en menús molt intuïtius i, a més, hem tingut el suport de 

persones de l‟associació “TxT-Tecnologia per a Tothom” en aquest aspecte. 

Per a un alt grau d'usabilitat cal centrar-se en quatre punts: 

 Una aproximació a l'usuari: per desenvolupar un producte usable, s'han de 

conèixer, entendre i treballar amb les persones que representen als usuaris actuals 

o potencials del producte.  

 Un ampli coneixement del context d'ús: Per desenvolupar productes usables cal 

entendre els objectius de l'usuari, cal conèixer els treballs i tasques de l'usuari que 

el producte automatitza, modifica o embelleix.  

 El producte ha de satisfer les necessitats de l'usuari 

 Són els usuaris, i no els dissenyadors ni els desenvolupadors, els que 

determinen quan un producte és fàcil d'utilitzar. 
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ESPECIFICACIÓ 
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4. ESPECIFICACIÓ  

En aquest apartat, es pot veure el model conceptual i el model d‟estats.  

 

El fet de treballar amb Drupal fa que, moltes vegades, modificar el funcionament d‟alguna 

part bàsica de Drupal, requereixi  hores per estudiar en quina part del codi es gestiona, 

les implicacions que pot tenir modificar aquesta part, etc.  

 

Per tant, era important valorar si mereixia la pena modificar el codi de Drupal per a que 

s‟adaptés a la perfecció al nostre requeriment o si, moltes vegades, era millor adaptar el 

nostre requeriment al funcionament de Drupal i, d‟aquesta manera, tenir més temps per 

implementar altres requeriments.  

 

Tenint en compte això, vam decidir definir els requisits amb detall però no definir el model 

de cas d‟ús ni el model de comportament, degut a que estàvem disposats a adaptar-nos a 

com Drupal ens permetés implementar els requisits definits. 

 

4.1. Model conceptual  

En aquest model, es defineixen les classes del sistema amb els seus atributs i les seves 

relacions. 

 

4.1.1. Classes del model conceptual 

A continuació, es pot veure per a cadascuna de les principals classes del sistema, els 

seus atributs i el seus tipus. 
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Iniciativa 

 

Figura 4.1: Classe iniciativa. 
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Equip (1/2)      

 

 

 

Figura 4.2: Classe Equip 1/2. 
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Equip (2/2)      

 

 
 

 
 

Figura 4.3: Classe equip 2/2. 
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Receptor 

 

 

Figura 4.4: Classe Receptor. 
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Donant empresa 

 

       

Figura 4.5:Classe donant empresa. 
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Donant particular 

 

       

Figura 4.6: Classe donant particular. 
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4.1.2. Diagrama de classes 

A continuació, es pot veure un petit diagrama esquemàtic amb les principals classes i 

associacions del sistema: 

 

 

Figura 4.7: Diagrama de classes del sistema. 

 

 

4.2. Model d’estats 

En el nostre sistema, els dos objectes principals, a més dels usuaris, són les iniciatives i 

els equips. 

 

Aquests dos objectes, poden passar per diversos estats i, per tant, nosaltres vam 

analitzar quins serien els estats necessaris. A continuació, s‟explica els estats que tenen 

aquests dos objectes. 

 

4.2.1. Iniciatives 

Inicialment, vam fer una definició dels estats de les iniciatives molt complerta, on 

intentàvem tenir en compte totes les possibilitats existents.  

 

A continuació, es pot veure el diagrama inicial d‟estats de les iniciatives. 
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Diagrama inicial d’estats de les iniciatives 

 

       

Figura 4.8: Proposta inicial d’estats per les iniciatives. 

Després, ens vam adonar que tots aquests estats, donàvem molta complexitat al sistema i 

aportaven poc. En el nostre cas, és especialment important que els estats siguin clars i 

pocs, per dos motius principals: 

 

 Per una banda, alguns usuaris del sistema, com els donants particulars, poden 

utilitzar el sistema només un cop o cada molt de temps i, per tant, no es pot 

demanar un gran esforç a l‟usuari per entendre el funcionament sistema.  

 

 Per altra banda, el sistema serà descarregable per a que altres associacions el 

puguin utilitzar per a gestionar la donació d‟equips en les seves zones 

geogràfiques. Per aquest motiu, quan més senzill sigui d‟entendre, amb més 

probabilitats el sistema serà un èxit. 

 

 Per aquest motius, vam simplificar els estats i van quedar de la següent manera: 
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Diagrama final d’estats de les iniciatives 

 

       

Figura 4.9: Diagrama d’estats de les iniciatives. 

 

Per tant, els estats d‟una iniciativa són: 

 Creada (pendent d‟acceptació) -> És l‟estat inicial 

 Activa 

 Equips pendents d‟acceptar 

 Equips rebutjats 

 Equips acceptats 

 Iniciativa finalitzada, equips rebuts -> És un estat final 

 Cancel·lada -> És un estat final 
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4.2.2. Equips 

De la mateixa manera que va passar amb els estats de les iniciatives, inicialment, vam fer 

una definició molt complerta, on intentàvem tenir en compte totes les possibilitats 

existents.  

 

A continuació, es pot veure el diagrama inicial d‟estats del equips. 

 

Diagrama inicial d’estats dels equips 

 

     

 

Figura 4.10: Proposta inicial d’estats pels equips. 
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Després, pels motius explicats anteriorment, vam simplificar els estats i van quedar de la 

següent manera: 

Diagrama final d’estats dels equips 

 

      

 

Taula 4.11: Diagrama d’estats dels equips. 

 

 

Per tant, els estats d‟un equip són: 

 Registrat -> És l‟estat inicial 

 Disponible 

 Assignat 

 Assignació rebutjada 

 Assignació acceptada 

 En reciclatge -> És l‟estat final 
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TECNOLOGIA 
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5. TECNOLOGÍA 

En aquest apartat s‟expliquen les diferents decisions tecnològiques que s‟han pres.  

Primer de tot, si fer l‟aplicació amb un gestor de continguts o fer una programació 

completa. A continuació, l‟elecció del gestor de contingut i, per últim, s‟expliquen les 

característiques de Drupal, el gestor de continguts seleccionat.   

5.1. CMS o programació completa? 

La primera decisió sobre la implementació de l'aplicació web és la d'emprar un gestor de 

contingut (CMS) o fer una programació completa del sistema. 

 

Per poder prendre aquesta decisió, parlarem breument sobre què és un sistema gestor de 

continguts. 

 

Un Sistema de gestor de continguts, en anglès “Content Management System”(CMS), 

permet la creació i administració de continguts de pàgines web d‟una manera senzilla. En 

concret, el gestor permet controlar de manera independent el contingut del disseny i això 

fa que es pugui modificar el disseny del lloc sense haver de modificar cap contingut. A 

més, no s‟emmagatzemen els continguts en arxius estàtics sinó que tots 

s‟emmagatzemen en una base de dades. Per últim, l'accés al CMS es realitza mitjançant 

un navegador web i ofereix diferents nivells d'accés depenent de l'usuari que accedeixi, 

permeten l'ús i administració per part de diversos usuaris de forma senzilla. 

 

Per altra banda, fer una programació completa vol dir programar tot el sistema des de 

zero.  

 

En resum, les principals característiques d'un i l‟altre model són les següents: 

 

CMS: 

 S'utilitza codi molt testejat que assegura en major grau la seva fiabilitat. 

 Actualment hi ha molts CMS i ofereixen moltes funcionalitats. 

 Hi ha una gran comunitat darrere de cadascun d'ells que ofereix molta informació i 

ajuda. 

 Tot i ser menys flexible que la programació completa, com que funciona de forma 

modular és fàcil de modificar i ampliar. 

 En molts casos, amb un CMS i fent algunes modificacions es pot aconseguir els 

mateixos resultats que amb la programació completa en un temps molt inferior. 

 

Programación completa: 

 Major flexibilitat. 

 S'ha de fer tot el codi (major cost de temps i recursos) 
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Un cop vistes les característiques dels dos models, i tenint en compte que un requisit no 

funcional del sistema era que aquest fos implementat mitjançant un gestor de continguts, 

la decisió era clara i es va optar per emprar un CMS per implementar la nostra aplicació 

web. 

 

5.2. Elecció del CMS 

Durant l'inici del projecte, vam poder triar quin Gestor de Contingut (CMS) volíem utilitzar 

per implementar la nostra aplicació web. Entre ells, destaquen Drupal, Joomla i 

Wordpress. 

 

Drupal és un dels CMS més coneguts i importants actualment. És un programa de codi 

obert, que té llicència GNU / GLP i està escrit en PHP. A més, respecta els estàndards de 

la web, i fa èmfasi especialment en la usabilitat i consistència de tot el sistema. A més 

consta d'una gran comunitat que persones que treballen per millorar-lo i que ofereixen 

ajuda. També hi han disponibles llibres i tutorials sobre el tema. 

 

Un altre dels avantatges de Drupal és que està dissenyat per satisfer tots els usos, ja que 

disposa d'una gran quantitat de mòduls addicionals que el fan molt flexible i adaptable. 

També, permet publicar articles, imatges, altres arxius i també permet serveis com 

fòrums, enquestes, votacions, blocs, administració de usuaris i permisos, etc. 

 

Drupal és un sistema dinàmic, no emmagatzema els seus continguts en arxius estàtics en 

el sistema de fitxers del servidor, sinó que tots s‟emmagatzemen en una base de dades i 

s'editen utilitzant un entorn web que està inclòs a Drupal. 

 

Per tant, Drupal reuneix totes les característiques necessàries per desenvolupar el nostre 

projecte.  

 

A més, el meu company (Jose) no tenia cap preferència per un gestor concret i jo tenia 

coneixements de Drupal, donat que vaig realitzar el meu projecte de final de carrera de la 

Enginyeria Tècnica de Sistemes fent una aplicació web amb Drupal.  

 

Per tot això, vam decidir utilitzar Drupal.  

 

  



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

92 

 

 

5.3. Drupal 

5.3.1. Característiques de Drupal 

A continuació, es comenten les característiques de Drupal d'una manera més detallada: 

 

 Codi obert: El codi font de Drupal està disponible lliurement sota la llicència GNU / 

GLP.  

 

 Mòduls: La comunitat de Drupal contribueix constantment a la creació i millora de 

mòduls per Drupal que proporcionen tot tipus de funcionalitats. Existeixen tres 

tipus de mòduls:  els del nucli (els que vénen inclosos amb la instal·lació de 

Drupal), els contribuïts (mòduls compartits per la comunitat de Drupal sota llicència 

GNU) i els personalitzats (mòduls creats per cada desenvolupador per a les 

necessitats específiques de la seva web ). 

 

 Personalització: Tant la presentació com el contingut poden ser personalitzats 

d'acord amb les preferències definides per l'usuari. 

 

 Cerca: Tot el contingut és indexat en temps real i es pot consultar en qualsevol 

moment. 

 

 URL amigables: Drupal usa l'opció mod_rewrite d'Apache que permet reescriure 

de forma automàtica adreces de pàgina per crear URL manejables pels usuaris i 

motors de cerca. 

 

 Ajuda en línia: Drupal té un bon sistema d'ajuda en línia i pàgines d'ajuda per 

mòduls del 'nucli', tant per a usuaris com per administradors. 

 

 

 

Característiques sobre gestió d'usuaris: 

 

 Autenticació d'usuaris: Els usuaris és poden registrar i fer login al sistema 

utilitzant Drupal o utilitzant un sistema extern com Blogger, Jabber o un altre lloc 

Drupal. Per al seu ús en intranet, es pot integrar un servidor LDAP. 

 

 Permisos basats en rols: Els administradors poden, en comptes d'establir 

permisos per a cada usuari, establir permisos a un 'rol' i agrupar usuaris en rols. 
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Característiques sobre gestió de contingut 

 

 Objectes de contingut (Nodes): Tot el contingut creat en Drupal és un objecte 

(node). Això permet que la informació es tracti de manera uniforme. 

 

 Plantilles (Templates): Com s'ha comentat abans, Drupal separa la presentació 

del contingut i permet controlar o canviar fàcilment l‟aspecte del lloc. Permet crear 

plantilles amb HTML i / o PHP. 

 

 Control de versions: Drupal permet seguir i auditar totes les successives 

actualitzacions del contingut (què s'ha canviat, qui ho ha fet, quan, etc.). 

 

 Enllaços permanents: El contingut creat en Drupal té un enllaç associat 

permanent perquè pugui ser enllaçat externament. 

 

 Format RDF / RSS: Drupal exporta el contingut en aquests formats per a ser 

utilitzat per altres llocs web. Això permet que qualsevol amb un "Agregador de 

notícies" visualitzi el contingut publicat a la web des de l'escriptori. 

 

 

 

Característiques sobre la Plataforma 

 

 Independència de la BD: La major part d'instal·lacions fan servir MySQL però hi 

ha altres opcions. Drupal incorpora una "capa d'abstracció de BD" que actualment 

està implementada i mantinguda per MySQL i PostgreSQL encara que permet que 

s'incorpori suport per a altres fàcilment. 

 

 Multiplataforma: Drupal ha estat dissenyat per funcionar amb un servidor web 

tant Apache com Microsoft IIS. Pel que fa al sistema, pot funcionar amb: Linux, 

Solaris, Windows, Mac OS X, etc. Com que està implementat en PHP és totalment 

portable. 

 

 Múltiples idiomes i localització: Drupal proporciona opcions per crear un portal 

multilingüe. El text pot ser traduït utilitzant una interfície web, important traduccions 

existents, amb eines com GNU ettext o traduint manualment. 
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Característiques d'administració i anàlisi 

 

 Administració mitjançant Web: La configuració i administració del sistema es pot 

realitzar enterament amb un navegador web i no necessita cap programari 

addicional. 

 

 Anàlisi, seguiment i estadístiques: Drupal ofereix estadístiques d'accés, de 

pàgines accedides i altres. 

 

 Registre i informes: Tots els successos del sistema i la seva activitat són 

capturats en un 'registre d'esdeveniments', que els administradors poden 

visualitzar. 

 

 

 

 

Característiques de comunitat 

 

 Comentaris enllaçats: Drupal ofereix un potent sistema de comentaris enllaçats 

que facilita la participació i el seguiment dels comentaris publicats. 

 

 Enquestes: Inclou un mòdul que permet crear enquestes configurables. 

 

 Fòrum: Drupal permet la creació de fòrums de discussió vius i dinàmics. 

 

 Llibre col·laboratiu: Drupal permet crear un "llibre" o projecte i que altres usuaris 

contribueixin en el seu contingut. 

 

 

 

Característiques de rendiment i escalabilitat 

 

 Sistema de Cache: El mecanisme de memòria cau de Drupal elimina consultes a 

la Base de Dades incrementant el rendiment i reduint la càrrega del servidor. 

 

 Control de congestió: Drupal incorpora un control de congestió que permet 

habilitar i deshabilitar determinats mòduls o blocs depenent de la càrrega del 

servidor. Aquest mecanisme és totalment configurable i ajustable. 
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5.3.2. Tecnologies utilitzades per Drupal 

En aquest capítol es defineixen les tecnologies que empra Drupal i que, per tant, s'han 

utilitzat per a la creació i modificació de mòduls en el projecte. A més, s‟explica el servidor 

web utilitzat. 

 

5.3.2.1. HTML 

 

El llenguatge HTML (hypertext markup language) s'utilitza per crear documents que 

mostren una estructura d'hipertext. 

 

A més, permet crear documents multimèdia, que continguin informació més enllà de 

simple text i tinguin per exemple: imatges, sons, vídeos, etc. 

 

El llenguatge HTML no és l'únic per crear documents d'aquest tipus, també hi ha altres 

llenguatges com XML o SGML, però HTML s'ha convertit en un estàndard. 

 

Els documents d'HTML són documents de text pla, en el que tot el format del text 

s'especifica mitjançant marques (etiquetes o tags), que delimiten els continguts als quals 

afecta l'etiqueta (ja que es disposa d'etiquetes d'inici i de final ). Aquestes etiquetes no 

són sensibles a majúscules / minúscules. 

 

Exemple: <BODY>    </BODY> 

 

5.3.2.2. CSS  

Les CSS (fulls d'estil en cascada) augmenten les possibilitats de disseny i presentació de 

documents en la xarxa. A més faciliten el seu manteniment ja es tracti d'un únic arxiu 

HTML o de multitud de pàgines. Això implica que un sol arxiu d'estil pot definir l'aparença 

d'un nombre il·limitat de pàgines, facilitant que es mantingui un aspecte homogeni en 

totes elles. 

 

Els CSS separen al màxim la forma del fons. Les pàgines tindran únicament etiquetes 

HTML amb informació sobre l'estructura i el contingut del document però no sobre 

l'aparença. 

 

L'aparença es dicta mitjançant unes regles que es defineixen separadament en una 

secció de l'arxiu separada o fins i tot en un altre arxiu, de manera que podem canviar la 

forma del document visualitzat sense tocar ni una sola línia del contingut ni canviar les 

etiquetes HTML. 
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5.3.2.3. Javascript 

 

JavaScript és un llenguatge de script del costat client desenvolupat per netscape i que 

s'empra en milions de pàgines web i servidors d'aplicacions. 

 

A grans trets, JavaScript és un llenguatge dinàmic de script que suporta la construcció 

d'objectes per prototips. La sintaxi bàsica és similar a Java i C++, té per tant 

construccions condicionals if, bucles while, etc. 

 

Permet funcionar tant com un llenguatge procedimental com orientat a objectes. Els 

objectes en JavaScript són creats afegint mètodes i propietats a objectes buits en temps 

d'execució, contràriament a C + + o Java. Un cop l'objecte ha estat construït, aquest pot 

ser usat com a prototip per crear objectes similars. 

 

Les capacitats dinàmiques Javascript inclouen, a més de la creació d'objectes en temps 

d'execució, funcions variables, creació dinàmica de scripts, recuperació de codi font, 

introspecció d'objectes i llista de paràmetres variables. 

 

5.3.2.4. PHP 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) és un llenguatge interpretat de propòsit general de codi 

lliure, àmpliament utilitzat i que fa un preprocés en el costat del servidor per generar 

pàgines HTML abans de enviar-les al client. Com que s‟executa al servidor, pot accedir 

als recursos que tingui aquest com ara bases de dades, servidors de correu, etc. 

 

Està dissenyat especialment pel desenvolupament web i pot ser incrustat entre codi 

HTML. 

 

La seva funcionalitat, estructura i sintaxi és bàsicament una barreja de C, PERL i Java. 

 

PHP és un llenguatge fàcil i potent que permet al desenvolupador de pàgines web 

generar contingut dinàmic ràpidament. A més, està disponible per a qualsevol plataforma 

existent en el mercat (Unix, Windows, Mac ...) i s'integra en la majoria de servidors web 

(Apache, Personal Web Server, Netscape, etc.) 
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Principals característiques 

 

Una de les claus de l‟èxit de PHP com a llenguatge de programació web resideix en la 

gran quantitat de llibreries, mòduls, APIs i funcions que s'han desenvolupat per a ell. Tot 

això permet a PHP entre d'altres coses: 

 

 Controlar identitat d'usuaris 

 Controlar sessions 

 Carrets de Compra 

 Transferència de fitxers 

 plantilles HTML 

 Múltiples protocols de comunicació: HTTP, FTP, etc. 

 Maneig de continguts Flash 

 Creació de fitxers PDF 

 

 

5.3.2.5. Apache  

 

Apache és un servidor web de codi lliure molt robust. La seva implementació es realitza 

de forma col·laborativa i té unes prestacions i funcionalitats equivalents a les dels 

servidors comercials. 

 

El projecte el dirigeix i controla un grup de voluntaris de tot el món que desenvolupen el 

servidor i la documentació relacionada. Aquest grup de voluntaris és conegut com Apache 

Group. A més d'ells, centenars de persones han contribuït al projecte amb idees, codi i 

documentació. 
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PLANIFICACIÓ i COST REAL 
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6. DEDICACIÓ, PLANIFICACIÓ I ESTUDI ECONÒMIC  

 

A les fases anteriors, vam definir els requisits, l‟especificació del projecte i la tecnologia 

que utilitzaríem.  

 

Ara, mostrarem primer la planificació que vam fer per la fase d‟implementació i proves. 

Després, mostrarem les hores dedicades a cada tasca del projecte i la seva suma total.  A 

continuació, comentarem les diferencies entre la planificació i la dedicació final. Per últim, 

s‟explica el cost que tindria aquest projecte si s‟hagués fet en una empresa, on  cada 

feina l‟hagués realitzat una persona amb el perfil professional corresponent.  

 

6.1 Planificació de les fases d’implementació i proves 

Les primeres fases (sobretot anàlisis de requisits i especificació) van requerir molt temps, 

ja que s‟havia de definir que faria el sistema i pactar aquestes funcionalitats amb el nostre 

director i el nostre ponent. Es per aquest motiu, que no vam fer una planificació 

d‟aquestes fases, sinó que després de cada reunió ens organitzàvem el treball a fer i 

quan estava acabat fèiem una altra reunió.   

 

Aquestes tasques prèvies a la implementació, van requerir una dedicació per la meva part 

de 197 hores, tal i com es pot veure a l‟apartat següent.  

 

Per tant, un cop que teníem clar que era el que s‟havia de fer (es a dir, una vegada 

completades las fases d‟anàlisis de requeriments i especificació) i després de cercar 

informació sobre la tecnologia que utilitzaríem per implementar l‟aplicació (Drupal), ja 

teníem informació suficient per realitzar una planificació de la fase més llarga 

(implementació i proves).  

 

Com que no teníem clar el temps que requeriria implementar cada activitat, vam crear 

diferents nivells de dificultat i vam assignar temps a aquests nivells. Després, a cada 

activitat li vam assignar la dificultat que creiem que tenia, comparant una tasca amb altre.  

 

Els nivells de dificultat i les hores assignades a cada nivell, es poden veure a la següent 

taula: 

 

Taula 6.13: Dificultat de les activitats . 
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Per altra banda, la planificació que vam fer, consta de la següent informació: 

 

 Tasca: Conjunt d‟activitats ha realitzar. 

 Activitat: Unitat de treball mínim. 

 Dificultat: Indica la dificultat de l‟activitat. 

 Hores: Són les hores assignades al nivell de dificultat que té l‟activitat.  

 Assignat a: Persona que havia de portar a terme la tasca. 

 Setmana: Permet veure en quina setmana s‟havia de portar a terme la tasca. 

Només s‟indica el primer dia de la setmana, encara que és refereix a tota la 

setmana.  

 

A continuació, es pot veure la planificació dividida per fases: 

 

FASE 1: 

 

Taula 6.14: Planificació de la fase 1. 

 

En aquesta primera fase, ens vam encarregar de preparar l‟entorn d‟implementació i de la 

gestió d‟usuaris.  
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FASE 2: 

 

Taula 6.15: Planificació de la fase 2. 

 

A la segona fase, ens vam ocupar de la gestió de les iniciatives i dels equips. També, 
de l‟assignació d‟equips a iniciatives i de fer proves amb el registre d‟equips mitjançant 
l‟XML. 
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FASE 3: 

 

Taula 6.16: Planificació de la fase 3. 

 

En aquesta tercera fase, es creen els estats de les iniciatives i dels equips. A més, es 
gestionen els canvis d‟estats.  

 

  



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

103 

 

 

FASE 4: 

 

Taula 6.17: Planificació de la fase 4. 

A la quarta fase, ens encarreguem de la creació d‟un mòdul per registrar equips al 
sistema mitjançant un arxiu XML. 

FASE 5: 

 

Taula 6.18: Planificació de la fase 5. 

A la quinta fase, ens encarreguem de la portabilitat del sistema, dels menús i del sistema 

de backups. 

Després de finalitzar aquestes tasques, David Franquesa, director del PFC, em va 

proposar ampliar durant un mes (80 hores) el conveni per assumir les tasques de 

traducció del sistema i de millorar algunes funcionalitats existents. Donat que aquestes 

tasques s‟havien de fer durant un mes, vam considerar que no valia la pena fer una 

planificar-les.  
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6.1. Dedicació al projecte 

Després de veure la planificació de la fase de implementació i proves, veurem la 

dedicació a totes les fases del projecte.  

 

Durant tota la realització del projecte, excepte a la fase de documentació, he portat un 

control diari de les tasques realitzades i el temps dedicat a cadascuna d‟elles.  

 

A continuació, es mostren unes taules mensuals amb aquesta informació: 
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Primer, es mostra la taula corresponent al mes de febrer: 

Data Descripció Hores 

01/01/11 Reunió amb David i Leandro i Secretaria 3 

01/02/11 Lectura docum 1.2 + Document repartiment de tasques 4 

02/02/11 Lectura documents 2,5 

03/02/11 Lectura de documentació “TxT” 2,5 

04/02/11 Reunió amb Jose i definició de Requisits 3 

05/02/11 Document Requisits 3 

06/02/11 Document Requisits 2 

                    Total setmana 1: 20 

07/02/11 Reunió amb Jose 2,5 

08/02/11 Reunió amb David + sol·licitud documents d'accés 
laboratori 

3 

09/02/11 Descripció dels mòduls 3 

10/02/11 Dedicació Horària + Alternatives 2,5 

11/02/11 Reunió amb Jose 2,5 

12/02/11    

13/02/11 Modificació alternatives + Proposta 3,5 

                    Total setmana 2: 17 

14/02/11 Reunió amb Jose 2,5 

15/02/11 Reunió amb Jose, Leandro, David i Jordi 3 

16/02/11 Reunió amb Jose, Leandro, David + eliminar/afegir 
requisits 

4,5 

17/02/11     

18/02/11 Revisió / Ampliació document requisits 4 

19/02/11     

20/02/11 Revisió / Ampliació document requisits 5 

  Total setmana 3: 19 

21/02/11 Requisits I1 i I2 4 

22/02/11 Reunió amb Jose + inici presentació 3 

23/02/11 Presentació 3,5 

24/02/11 Reunió amb Jose + presentació 3,5 

25/02/11 Reunió amb Jose + Leandro + David 2,5 

26/02/11     

27/02/11 Presentació: modificacions + adaptació a plantilla 4 

  Total setmana 4: 20,5 

28/02/11 Assaig 2,5 

  TOTAL MES 1: 79 
 

Taula 6.1: Dedicació al projecte durant el 1º mes . 
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A continuació, es mostra la taula corresponent al mes de març: 

Data Descripció Hores 

01/03/11 Modificacions presentació + assaig 5 

02/03/11 Presentació, assaig, sala d'actes 2,5 

03/03/11 Modificació requisits + project inicial 4 

04/03/11 Modificació requisits + informació Drupal 4 

05/03/11     

06/03/11     

  Total setmana 5: 18 

07/03/11 Informació Drupal 5 

08/03/11 Informació Drupal + estimació hores 3,5 

09/03/11 Reunió amb Jose + estimació hores 4 

10/03/11 Afegit tasques project + estimació hores 3 

11/03/11 Revisió requisits + project 3,5 

12/03/11     

13/03/11     

  Total setmana 6: 19 

14/03/11 Reunió amb Jose + requisits 3 

15/03/11 Atributs i visibilitat objectes i rols 4 

16/03/11 Estats objectes 4 

17/03/11 Reunió amb Jose: requisits, estats, rols 3 

18/03/11 Reunió amb Jose: requisits, estats, rols 3 

19/03/11     

20/03/11     

  Total setmana 7: 17 

21/03/11 Reunió amb José + informació Drupal (formularis) 4,5 

22/03/11 Revisió requisits I1 i I2 4 

23/03/11 Informació Drupal (Vistes + formularis) 4 

24/03/11     

25/03/11 Reunió amb Jose 3 

26/03/11     

27/03/11     

  Total setmana 8: 15,5 

28/03/11 Revisió atributs i diagrames d'estats 3 

29/03/11 Reunió Jose. Modificació atributs i requisits 4 

30/03/11 Modificació atributs i requisits. 4,5 

31/03/11 Modificació atributs i requisits. Proves Drupal 3,5 

  TOTAL MES 2: 82 
 

Taula 6.2: Dedicació al projecte durant el 2º mes . 
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Ara, es mostra la taula corresponent al mes d‟abril: 

Data Descripció Hores 

01/04/11 Modificació estats i proves Drupal 3 

02/04/11     

03/04/11     

  Total setmana 9: 18 

04/04/11 Modificació requisits i estats 3,5 

05/04/11 Modificació requisits i estats 2 

06/04/11     

07/04/11 Modificació requisits i proves Drupal 5 

08/04/11 Modificació requisits i estats. Proves Drupal 3 

09/04/11     

10/04/11     

  Total setmana 10: 13,5 

11/04/11 Modificació Requisits it1, diagrama estats i estimació hores 4,5 
12/04/11 Modificació Requisits it2 i estimació hores 4 

13/04/11 Estimació hores: Fases, Repartiment i setmanes 4,5 

14/04/11 Estimació hores: modificació amb vacances 3 

15/04/11 Estimació hores: arreglar document i reordenar tasques 3 

16/04/11     

17/04/11     

  Total setmana 11: 19 

18/04/11 UML 2,5 

19/04/11 Estimació hores (versió final) i modificar UML 4 

20/04/11 Modificar UML 2 

21/04/11 Esquema disseny web 3 

22/04/11     

23/04/11 Disseny web 2 

24/04/11 Revisió requisits i disseny. Mirar hostings 4,5 

  Total setmana 12: 18 

25/04/11 proves http://xsr.site50.net/ 2 

26/04/11 Disseny + proves http://xsr.site50.net/ 4,5 

27/04/11 proves http://xsr.site50.net/ 4 

28/04/11 Mirar repositoris + Proves mòdul panels 4 

29/04/11 Revisió disseny + Proves mòduls (login_destination i frontpage)  5 

30/04/11     

  TOTAL MES 3: 73 
 

Taula 6.3: Dedicació al projecte durant el 3º mes . 
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A continuació, es mostra la taula corresponent al mes de maig: 

Data Descripció Hores 

01/05/11 Registre i configuració hosting + instal·lació Drupal + cerca domini 
gratuït 

4 

  Total setmana 13: 23,5 

02/05/11 Reunió amb José: Problema domini gratuït + registre domini 
pagament+ configuració hosting 

3 

03/05/11 Configuració Drupal, hosting i domini 4 

04/05/11 Registre per rol, proves 3 

05/05/11 Perfil per rol, registre de perfil, proves 3 

06/05/11 Proves 4,5 

07/05/11     

08/05/11 Neteja i ordenar mòduls de proves 2 

  Total setmana 14: 19,5 

09/05/11 Configuració bàsica Drupal2+ menú gestor iniciatives + proves vistes 4 

10/05/11 Vista donants i receptors pels gestors iniciatives 4,5 

11/05/11 registre receptor indicant gestor + proves vista receptors pel gestor 
contraparts +menús 

4,5 

12/05/11 Vista receptors pel gestor de contraparts + separar vista de receptors i 
donants del gestor iniciatives + menús 

4 

13/05/11 Permisos + menús + proves 3,5 

14/05/11     

15/05/11 Arreglar detalls + revisar/modificar atributs + eliminar usuaris de prova 4 
  Total setmana 15: 24,5 

16/05/11 Proves + modificacions + afegir usuaris 5 

17/05/11 Preparar reunió 2 

18/05/11 Reunió + Modificacions demanades 4,5 

19/05/11 Modificacions demanades + modificacions planificació 4 

20/05/11 Reunió + planificació 4 

21/05/11 Modificacions demanades 3 

22/05/11     

  Total setmana 16: 22,5 

23/05/11 Crear tipus iniciativa + alguns camps + Documents de reunió i per 
proves 

4 

24/05/11 Afegir camps a iniciativa + mòdul data + proves 3 

25/05/11 Buscar i provar mòduls per eliminar camps al crear iniciativa. Trobat: 
Mòdul Field Permission  

4 

26/05/11 Configurar permisos per camps i visibilitat al crear iniciativa 3,5 

27/05/11 Cerca de mòduls i informació per XML: node_import, import/export, 
FeedAPI. 

3,5 

28/05/11     

29/05/11 Proves node_import i node_import_via_cron. Dissenyar proposta per 
fer-ho a ma, preparar objectes per fer-ho i cerca d'informació 

5 

  Total setmana 17: 23 

30/05/11 Implementar script (part BD) 3 

31/05/11 Modificació planificació 4 

  TOTAL MES 4: 100,5 
 

Taula 6.4: Dedicació al projecte durant el 4º mes . 
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Seguidament, es mostra la taula corresponent al mes de juny: 

Data Descripció Hores 

01/06/11 Revisió i proposta modificacions doc Requisits + camps iniciativa 4 

02/06/11 Proposta Requisits PFC4 + modificacions doc Requisits 3 

03/06/11 Nova proposta: planificació: Eliminar tasques (manuals) + Moure 
tasques (Backup + Sistema portable), cerca d'informació de les 
tasques (Backup + Sistema portable) + reassignació de tasques + 
Modificacions PFC 4 

4 

04/06/11     

05/06/11     

  Total setmana 18: 18 

06/06/11 Iniciatives: Revisar i editar permisos dels camps, Llistat iniciatives 
per gestors iniciatives. 

4,5 

07/06/11 Problema permisos, actualització sistema, cerca mòduls per a que el 
gestor pugui crear una iniciativa i fer propietari de la mateixa a un 
receptor 

4 

08/06/11 Proves amb el mòdul nodeaccess_userreference + modificar 
permisos per a que gestors puguin crear iniciatives+ vista de 
receptors que gestionar el gestor mostrant només nom 

4,5 

09/06/11 Llistat d'iniciatives d'un receptor + llistat d'iniciatives d'un gestor de 
contraparts 

4 

10/06/11 Editar tipologies + modificar permisos 4 

11/06/11     

12/06/11     

  Total setmana 19: 21 

13/06/11 Preparar guió reunió + proves + modificacions 5 

14/06/11 Modificació guió + proves finals + modificacions vistes + problema 
edició iniciativa per receptor creada per gestor + modificacions 
permisos 

4 

15/06/11 Reunió 2º Fase - 1º Part 3,5 

16/06/11 Eliminar gestor de receptors (perfils, usuaris, rol, eliminar vistes, 
modificar atributs d'altres vistes, desactivar mòduls, etc.) 

3 

17/06/11 Modificacions demanades i proves 3,5 

18/06/11 Resum reunió a googledocs + Proposta retocs planificació 2 

19/06/11     

  Total setmana 20: 21 

20/06/11 Revisió requisits + Reunió online amb José 3 

21/06/11 Reunió 2º Fase - 2º Part i reunió 4º PFC 3 

22/06/11 Modificar requeriments + modificar estat equip 4 

23/06/11 Modificar planificació 3,5 

24/06/11     

25/06/11     

26/06/11 Proposta reducció estats iniciativa i equips 5 

  Total setmana 21: 18,5 

27/06/11 Estats: Instal·lació mòdul "Workflow", traducció al català del mòdul i 
proves 

3,5 

28/06/11 Modificar vistes llistar_iniciatives_pròpies i llistar_iniciatives afegint 
(filtres i atributs) del nou sistema d'estats i eliminant antic. Modificar 
atributs Iniciatives per adaptar a nou sistema d'estats. Creació 
d'estats. 

4,5 
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29/06/11 Creació de noves vistes: Iniciatives pròpies finalitzades o cancel·lades 
i iniciatives del sistema finalitzades o cancel·lades. Proves amb noves 
vistes. 

3,5 

30/06/11 Assignació de canvis d'estat segons rol d'usuari i proves. Retocs 
vistes: Per defecte filtre d'estat mostra tots els elements. 

3,5 

  TOTAL MES 5: 86,5 
 

Taula 6.5: Dedicació al projecte durant el 5º mes . 

 

 

A continuació, es mostra la taula corresponent al mes de juliol: 

 

Data Descripció Hores 

01/07/11 Proves estats i vistes 3 

02/07/11     

03/07/11     

  Total setmana 22: 18 

04/07/11 Proves + preparació guió reunió 3º Fase 3 

05/07/11 Modificar planificació googledocs + modificar guió 3,5 

06/07/11 XML - cerca informació i proves 3,5 

07/07/11 XML - Creació mòdul buit, prova amb mòdul buit fent que generi 
un bloc, proves amb la creació d'equips - proves 

4,5 

08/07/11 Reunió 3º Fase + ampliació guió + problema drupal + backup BD i 
Drupal 

4,5 

09/07/11     

10/07/11     

  Total setmana 23: 19 

11/07/11 Informació hook_nodeapi hook_nodeinsert operacios:insert, 
presave, validate.... 

4,5 

12/07/11 Proves hook_nodeapi amb tipus de contingut senzill (page) 4 

13/07/11 hook_nodeapi amb equipament + problemes amb atributs cck 4 

14/07/11 hook_nodeapi amb equipament + problemes amb atributs cck + 
proves 

4,5 

15/07/11 Proves + explicació + revisió 3,5 

16/07/11     

17/07/11     

  Total setmana 24: 20,5 

18/07/11 Millora estructura/comentaris mòdul i proves 2 

19/07/11 Revisió funcionament i proves 2 

20/07/11 Reunió PFC 4º Fase + post-reunió 3,5 

  TOTAL MES 6: 42,5 

Taula 6.6: Dedicació al projecte durant el 6º mes . 
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Ara, es mostra la taula corresponent al mes d‟agost: 

Data Descripció Hores 

16/08/11 Lectura correus electrònics antics, documents i planificació. Cerca 
de mòduls relacionats amb backups. Cerca informació backups amb 
Drupal. 

3,5 

17/08/11 Comparativa de mòduls Backups. Selecció i instal·lació mòduls 
"Backup and migrate" versió development i versió recomenada. 
Cerca de diferencies per internet. Proves versió recomanada. 
Traducció versió recomanada. 

5,5 

18/08/11 Proves versió recomanada: Backup per descarregar, backups al 
correu electrònic, planificació de backups mitjançant cron, us mòdul 
Poormanscron(configurar execució cron). Proves fent backups del 
directori files (mòdul backup_migrate_files, instal·lació "PEAR" y 
"Archive_Tar"). 

5 

19/08/11 Instal·lació mòduls per fer backups directament a Dropbox. 
Instal·lació de mòduls per encriptació backups amb AES. Proves. 

5 

20/08/11     

21/08/11     

 Total setmana 29: 19 

22/08/11 Instal·lació i proves Backups and migrate versió development a 
drupal2. Proves restauració BD i restauració files a correu 
electrònic, dropbox,download i files. 

5,5 

23/08/11 Configuració mòduls backups per fer document i captures de 
pantalla 

2,5 

24/08/11 Document funcionament backups - Estructura i primera part 5 

25/08/11 Document funcionament backups - Segona part - Petites 
modificacions Drupal 

6 

26/08/11 Document funcionament backups - Modificacions i format - 
Descripció de passos inicials 

4 

27/08/11     

28/08/11     

 Total setmana 30: 23 

29/08/11 Revisió funcionament backups i revisió document 3,5 

30/08/11 Document estat backups + gestions 1,5 

31/08/11 Cerca informació multilingüe, instal·lació mòdul "Internationalization" 
i primeres proves. Gestions. 

4 

 TOTAL MES 7: 51 
 

Taula 6.7: Dedicació al projecte durant el 7º mes . 
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A continuació, es mostra la taula corresponent al mes de setembre: 

Data Descripció Hores 

01/09/11 Fet a drupal: Commutador d'idioma, Traducció de continguts i Traducció 
de menús. Gestions. 

5 

02/09/11     

03/09/11     

04/09/11     

  Total setmana 31: 14 

05/09/11 Proves Backups i idiomes, preparació reunió i e-mails (proves i 
modificacions).  

4 

06/09/11 5º Reunió PFC 3 

07/09/11 Traducció: Instal·lació mòduls a Drupal1 + configuració bàsica + 
commutador idioma. Modificació 5 vistes iniciatives dels gestors 
d‟iniciatives (afegir ciutat). E-mails. 

3,5 

08/09/11 Traducció: Divisió procés. 1º Part procés: Arxius .po. Proves i captures.  2 

09/09/11     

10/09/11     

11/09/11     

  Total setmana 32: 12,5 

12/09/11 Traducció: 2º part: Dels nostres mòduls amb cercador. Proves i 
captures. 

2 

13/09/11 Traducció: 3º part: Traducció dels objectes del sistema (iniciatives, 
equips, etc.). Proves i captures. 

3 

14/09/11 Traducció: 4º part: Traducció títols vistes. Proves i captures. 3 

15/09/11 Traducció: 5º part: Traducció dels estats (workflow). Proves i captures. 2,5 

16/09/11 Traducció: 6º Traducció entorn (Menús/Blocs). Proves i captures. 2,5 

17/09/11     

18/09/11     

  Total setmana 33: 13 

19/09/11 Traducció: 7º nou contingut (selecció d'ún únic idioma o explicació de 
com crear contingut en més d'un idioma). Proves i captures. 

3 

20/09/11     

21/09/11     

22/09/11 Documentació traducció 3,5 

23/09/11 Documentació traducció 4 

24/09/11     

25/09/11 Documentació traducció 3 

  Total setmana 34: 13,5 

  TOTAL MES 8: 44 
 

Taula 6.8: Dedicació al projecte durant el 8º mes . 
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A continuació, es mostra la taula corresponent al mes d‟octubre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.9: Dedicació al projecte durant el 9º mes . 

 

 

 

  

Data Descripció Hores 

11/10/11 Proves traducció menús 1,5 

12/10/11 Modificació formulari registre usuaris (Acceptació de condicions per 
LOPD). Cerca mòduls, proves, modificacions, permisos. 

4 

13/10/11     

14/10/11 Estudi informació reunió + cerca informació + Proves ID equips 2,5 

15/10/11 Permisos Iniciatives, Receptors i Donants + proves 3 

16/10/11 Proves ID equips + contacte entre usuaris: (cerca mòduls, proves 
amb privatemsg , proves amb Contact) + configuració 

7,5 

 Total setmana 37: 18,5 

17/10/11 Reunió amb Jose 3 

18/10/11 Traducció menú donant i 1 vista del Panel (problema amb Panel) 3 

19/10/11 MIGRACIÓ   

20/10/11 Traducció tipus de contingut (amb problemes lentitud) 3 

21/10/11 Traducció tipus de contingut 3 

22/10/11     

23/10/11 Creació i traducció menús: superior, sense identificar, receptor, 
tècnic, administrador i gestor iniciatives. Continuació traducció tipus 
de contingut. 

7 

 Total setmana 38: 19 

24/10/11 Traducció estats i començament traducció vistes 4 

25/10/11 Reunió 3 

26/10/11     

27/10/11 Traducció vistes 4 

28/10/11     

29/10/11 Traducció vistes 7 

30/10/11     

  Total setmana 39: 18 

  TOTAL MES 9: 55,5 
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Per últim, es mostra la taula corresponent al mes de novembre: 

Data Descripció Hores 

01/11/11 Afegir i traduir secció "El projecte". Finalitzar traducció vistes 4 

02/11/11 Afegir apartats superior web i les seves traduccions 1,5 

03/11/11 Afegir apartats superior web i les seves traduccions 3,5 

04/11/11 Modificar formulari registre (Acceptació de condicions) amb 
traduccions + Bloc inferior Acceptació de condicions amb 
traduccions + Solucionar problema amb tipus d'iniciativa + Cercar 
informació problema correu 

5,5 

05/11/11    

06/11/11    

  Total setmana 40: 14,5 

  TOTAL MES 10: 14,5 
 

Taula 6.10: Dedicació al projecte durant el 10º mes . 

 

Hores de treball intern 

 

A les hores indicades anteriorment, s‟han de sumar algunes hores de treball intern i de 

dedicació a temes del PFC com són les següents: 

 

Data Descripció Hores 

02/02/11 
Documentant-me del procediment per a fer un anàlisi de 
requeriments 

2,5 

03/02/11 
Documentant-me del procediment per a fer un anàlisi de 
requeriments 

2,5 

05/03/11 Cercar llibres Drupal + comparativa 
3 

06/03/11 Cercar llibres Drupal + compra online 
4 

07/09/11 Informe PFC 
1,5 

08/09/11 Informe PFC 
3 

09/09/11 Informe PFC 
4 

11/09/11 Informe PFC 
6 

Taula 6.11: Hores de treball intern . 

 

Si fem el càlcul total d‟hores, sumant també les hores de preparar aquesta memòria i les 

previstes per preparar la presentació del PFC, el resultat és el següent: 



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

115 

 

 

Càlcul hores dedicades totals 

Hores projecte 
628,5 

Hores de treball intern 
26,5 

Hores documentació i presentació 
115 

Total 
770 

Taula 6.12: Càlcul d’hores dedicades totals . 

Segons la normativa de la FIB, la dedicació necessària pels projectes de final de 
carrera de la Enginyeria en Informàtica és de 750 hores. Aquesta quantitat surt de 
multiplicar els crèdits del projecte 37,5 per les 20 hores de dedicació que té cada 
crèdit. Per tant, amb les 770 hores dedicades, es superen les hores de dedicació 
requerides. 

 

6.2. Comparativa entre la planificació i la dedicació 

Ara que ja hem vist la planificació i la dedicació al projecte, podem fer una comparació 

entre elles. 

 

Per fer aquesta comparació, s‟ha de tenir en compte que: 

 

 No es va fer cap planificació fins que no teníem clarament definit i pactat els 

requeriments i l‟especificació del sistema. 

 

 Les tasques a fer durant l‟ampliació del meu conveni, al ser només per un mes, no 

es van planificar. 

 

La dedicació a la resta de tasques es van ajustar bastant a la seva planificació, tal i com 

es pot veure comparant les hores dedicades amb les planificades.  

 

Crec que part d‟aquest “èxit” es deu a que ja havia utilitzat Drupal per a la realització d‟un 

altre projecte i, encara que moltes de les coses fetes en aquest projecte mai les havia fet, 

tenia una mica d‟experiència i de vegades podia saber si una cosa era molt complicada o 

fàcil i, per tant, podia fer un càlcul més o menys aproximat del temps que necessitàvem 

per fer algunes coses.  

 

La tasca que més complicacions ens va portar, va ser la creació del mòdul per llegir l‟XML 

d‟un equip i registrar aquestes dades al sistema. Aquesta part, ens va portar una mica 

més de temps del planificat. 
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6.3. Estudi econòmic 

A partir de les hores dedicades al projecte, s'ha procedit a realitzar una estimació del seu 

cost de desenvolupament en una empresa. 

 

Aquesta estimació, s'ha basat en tres conceptes: 

 

 Cost dels recursos humans: La càrrega de treball dels diferents rols que 

intervenen en el desenvolupament del projecte. 

 

 Cost del maquinari: Cost de les màquines que intervenen en el sistema. 

 

 Cost infraestructura: Cost del hosting i el domini contractats per la 

implementació. 

 

Tots aquests conceptes es descriuen amb detall a continuació. 

Cost dels recursos humans  

 

Les tasques que s'han detallat anteriorment, des d'un punt de vista lògic, requereixen de 

diferents perfils professionals. 

 

Per tant, per el càlcul del cost dels recursos humans de les tasques realitzades, s'ha 

decidit utilitzar els següents perfils: 

PERFIL DESCRIPCIÓ 

Project 

Manager 

És l'encarregat de l‟organització i planificació del projecte.  

Analista / 

Dissenyador 

L'analista desenvoluparà els diferents casos d'ús que es necessiten per 

al projecte. El dissenyador defineix les responsabilitats, les operacions, 

les qualitats i les relacions d'una o diverses classes.. 

Programador 
El programador implementarà i provarà el sistema a partir de la 

documentació que obtingui de l'analista / dissenyador.  

Taula 6.19: Perfils professionals. 

 

A la següent taula es mostra per a cada etapa del projecte la distribució de la implicació 

dels diferents perfiles professionals: 
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ETAPES/ PERFILS 
Project 

Manager 

Analista/ 

Dissenyador 
Programador Total 

Anàlisis de requeriments 15% 85% 0% 100% 

Especificació i disseny 5% 95% 0% 100% 

Planificació 100% 0% 0% 100% 

Implementació i proves 5% 5% 90% 100% 

Documentació 15% 75% 10% 100% 

Taula 6.20: Dedicació dels perfils professionals a cada etapa del projecte. 

 

Pel càlcul del cost del personal, s‟utilitza la següent taula salarial: 

 

Perfil Cost salarial Hores anuals 

  

€/hora 

Project Manager 45.000 1750 

  

26 

Analista / Diseñador 35.000 1750 

  

20 

Programador 25.000 1750 

  

14 

Taula 6.21: Taula de cost salarial dels perfils . 

 

 

Utilitzant les dades anteriors, calculem el cost de cada perfil al projecte segons el seu 

cost/hora i les hores dedicades.  
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Perfil €/hora Hores 

 

Cost 

Project Manager 26 89 

 

2.314€ 

Analista / Dissenyador 20 254 

 

5.080€ 

Programador 14 400 
5.600€ 

Total 

 

12.994€ 

Taula 6.22 Cost dels recursos humans. 

 

El cost total del meu projecte en personal és de: 12.994€. 

 

 

 

Cost del maquinari 

 

En aquest apartat s'ha tingut en compte l'entorn de desenvolupament, que s‟ha fet servir 

per dur a terme la realització d'aquest projecte. 

 

L'equip de treball utilitzat per dur a terme aquest projecte és: 

Portàtil Intel Core i7 Q720 1,60 Ghz, 4,00 GB RAM, 500GB. Valorat en 750 €. 

 

Pels equips informàtics, s‟acostumen a considerar una vida mitjana de 3 anys, per tant 

amortitzarem la part proporcional segons la duració del projecte (12 meses). 

 

Equip 
Preu 

equip 
Amortització % Imputable 

Cost 

Imputable 

Portàtil 750€ 36 meses (12/36) x 100 = 33,33% 

 

250€ 

Taula 6.23:Cost del maquinari utilitzat al projecte. 
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Cost infraestructura 

 

Per implementar el projecte, es va contractar un hosting  durant 6 mesos  i un domini 

durant 1 any.  

 

Servei Empresa 
Preu 

Domini 1 any (xsr.org.es) Dominioslowcost 
1,77€ 

Hosting Disbit 
10,62€ 

Total 
12,39€ 

Taula 6.24: Cost infraestructura. 

 

Cost  total 

 

El cost total del projecte és el resultat de la suma dels tres costos parcials : cost dels 

recursos humans, cost del maquinari i cost d‟infraestructura.  

 

A la següent taula, es pot veure aquesta operació amb detall i el cost total del projecte.  

 

 

 

Concepte Cost Imputable 

Cost dels recursos humans: 12.994€ 

Cost del hardware: 250€ 

Cost d’infraestructura: 12,39€ 

TOTAL: 13.256,39€ 

Taula 6.25: Cost total del projecte. 
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DISSENY 
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7. DISSENY  

Habitualment, la fase de disseny consta de les següents parts: 

 Disseny de la presentació. 

 Disseny del domini. 

 Disseny de la base de dades. 

Com que hem utilitzat Drupal per la implementació, no hem tingut que fer cap disseny del 

domini ni de la base de dades, només hem dissenyat la presentació i hem tingut que 

conèixer el funcionament de la base de dades. 

A continuació, s‟expliquen aquestes dues coses: el disseny de la presentació i el 

funcionament de la base de dades del sistema. 

 

7.1.    Disseny de la presentació 

En aquesta part, vam definir com es presentaria visualment la informació a la pàgina 

principal. Per fer-ho, vam definir dos dissenys diferent: un pels usuaris identificats i un 

altre pels no identificats. 

 

A continuació, es pot veure aquests dos dissenys de forma esquemàtica amb la 

informació que es mostra.  
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Usuari no identificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 7.1: Disseny extern usuari no identificat. 

 

En aquest cas, la informació es divideix en quatre blocs principals: 

 

 Bloc esquerra: conté el menú d‟identificació i de registre. 

 

 Bloc central: mostra primer una informació general de la web, després informació 

de les iniciatives obertes i tancades i, per últim, un llistat d‟equips donats. A més, 
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quan es selecciona algun enllaç de la resta de blocs, es aquí on apareix la 

informació.  

 

 Bloc dret: encarregat de la difusió de la xarxa i permet registrar-se en un 

newsletter i veure informació de facebook i twiter relacionada amb la Xarxa. 

 

 Bloc superior: Conté enllaços a informació de funcionament i manuals.  
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Usuari identificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7.2: Disseny extern usuari identificat. 

Igual que en el cas anterior, la informació es divideix en quatre blocs principals: 

 

 Bloc esquerra: conté el menú amb les accions que pot portar a terme l‟usuari. 

Aquestes accions depenen del tipus d‟usuari que sigui (donant, receptor, etc.).  

 Bloc central: igual que en el cas de l‟usuari no identificat.  

 Bloc dret: igual que en el cas de l‟usuari no identificat.  

 Bloc superior: igual que en el cas de l‟usuari no identificat.  
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Al avançar el projecte, s‟han fet petits canvis en aquests dissenys i finalment,a dia d‟avui, 

el sistema ha quedat de la següent manera: 

 

 

Usuari no identificat 

 

 

 

Diagrama 7.3 Disseny extern final usuari no identificat. 
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Usuari identificat 

 

 

Diagrama 7.4: Disseny extern final usuari identificat. 

 

El principal canvi és la desaparició del bloc dret en el cas dels usuaris autentificats, per 

guanyar més espai central. 
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7.2.      Disseny de la base de dades 

Drupal genera una base de dades on registrar totes les dades del sistema. Com que 

nosaltres utilitzàvem Drupal, no hem hagut de dissenyar cap base de dades i hem utilitzat 

la generada per Drupal durant la seva instal·lació.  

 

A més, hem utilitzat mòduls que quan els instal·làvem a Drupal, generaven noves taules a 

la base de dades.  

 

Per altra banda, hem implementat un mòdul que utilitza les taules ja creades. Per tant, 

hem hagut de conèixer el funcionament intern de la base de dades de Drupal. 

 

 

A continuació, es pot veure les taules finals creades del nostre sistema:   

  

Taula 7.1: Base de dades de Drupal – Part 1. 
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Taula 7.2: Base de dades de Drupal – Part 2. 

 

  

Taula 7.3: Base de dades de Drupal – Part 3. 
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Taula 7.4: Base de dades de Drupal – Part 4. 
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IMPLEMENTACIÓ 
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8. IMPLEMENTACIÓ 

 

Per implementar la nostra aplicació es va utilitzar Drupal.  

 

A continuació, explicaré els següents apartats: 

 La versió de Drupal que vam decidir utilitzar. 

 El procés d‟instal·lació de Drupal 

 El procés d‟implementació 

 Els mòduls utilitzats en la implementació 

 La implementació d‟un mòdul 

 

8.1. Versió de Drupal 

Primer de tot, vam decidir la versió de Drupal que utilitzaríem. Al començar el projecte, 

acabava de sortir la versió 7 de Drupal. Encara que aquesta nova versió tenia alguns 

avantatges, tenia dos grans desavantatges. A la següent taula es poden veure de forma 

resumida: 

 

DRUPAL VERSIO 7 

AVANTATGES 
 
DESAVANTATGES 

Inclusió de més mòduls a la versió base 
(com el CCK). 
 
Interface d‟administració millorada. 
 
Concepte nou “Entitat”. 

 

 

Acabava de sortir i per tant era poc 
estable i podia tenir moltes coses a 
millorar. 
 
Pocs mòduls estaven adaptats al nou 
Drupal versió 7. 

Taula 8.0: Taula de avantatges/desavantatges d’utilització Drupal v7. 

Degut a aquests desavantatges ens vam decidir per la versió 6.20, que després 

actualitzaríem a la 6.22. 

 

8.2. Instal·lació de Drupal 

Una vegada decidida la versió que s‟utilitzaria, vam començar a fer proves amb Drupal 

instal·lant tot el necessari (Servidor web + BBDD + Drupal) al nostre propi ordinador. 

 

Una mica més endavant, vam cercar alguna empresa que oferís hosting per poder 

implementar la web. Un dels membres de l‟equip de “TxT”, ens va recomanar l‟empresa 

“Disbit” i vam contractar els seus serveis. Un dels avantatges d‟aquest hosting, és que 

instal·la automàticament molts CMS, entre ells Drupal, facilitant al màxim aquesta tasca.  



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

132 

 

 

Per tant, des d‟aquest moment, vam utilitzar els seus serveis per la implementació del 

sistema. 

De fet, vam instal·lar 2 Drupal en aquest hosting, un per fer proves i l‟altre definitiu. 

 

 

8.3. Procés d’implementació 

El procés que nosaltres vam seguir per implementar les diferents funcionalitats 

demanades, consistia en: 

 

1. Analitzar la funcionalitat a implementar. 

 

2. Cercar mòduls de Drupal que poguessin oferir funcionalitats semblants o que 

mitjançant la unió de més d‟un mòdul es pogués aconseguir aquesta funcionalitat. 

 

3. Descarregar, instal·lar, configurar i provar els mòduls candidats en el nostre 

sistema web (Drupal) de proves. 

 

4. En el cas de no aconseguir la funcionalitat requerida amb els mòduls del punt 3, 

implementar nosaltres un mòdul que s‟adaptés a les nostres necessitats. Això 

només va passar un cop, amb el mòdul d‟inserció d‟un equip al sistema mitjançant 

un fitxer XML. 

 

 

 

8.4. Mòduls utilitzats en la implementació 

 

A continuació, es pot veure el llistat de mòduls actius del sistema.  

 

Concretament, primer un llistat de tots els mòduls del sistema i després una descripció 

dels més importants. 
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8.4.1. Llistat de mòduls de Drupal utilitzats 

En aquest apartat, es pot veure la llista de tots els mòduls que s‟utilitzen al sistema. La 

majoria no venien amb la versió base de Drupal i els hem anat instal·lant i configurant 

durant la implementació del sistema.  

 

Per a cada mòdul, s‟indica el nom, la versió i una breu descripció feta pel creador del 

mòdul. En molts casos, aquesta descripció estava en anglès i jo la he traduït i, en alguns 

casos, ampliat.  

 

Per altra banda, els mòduls es presenten agrupats en taules segons temàtica, de la 

mateixa manera que ho fa Drupal. 

 

Encara que hem provat molts altres mòduls, han sigut aquests els que ens han resultat 

útils.  

 

 

 

Nucli - necessari 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Block 6.22 
Controla les caixes que es mostren al voltant del contingut 

principal. 

Filter 6.22 Gestiona el filtre de contingut que es prepara per visualitzar. 

Node 6.22 Permet crear continguts a la web. 

System 6.22 Gestiona la configuració general del lloc pels administradors. 

User 6.22 Gestiona el sistema de registre i d'entrada d'usuaris. 

Taula 8.1: Mòduls necessaris del nucli de Drupal. 

  



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

134 

 

 

 

Nucli - opcionals 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Color 6.22 
Permet que l'usuari canviï l'esquema de colors 
d'alguns temes. 

Comment 6.22 
Permet als usuaris fer comentaris sobre el contingut 
publicat. 

Contact 6.22 
Activa l'ús de formularis de contacte personal i del 
lloc. 

Content translation 6.22 
Permet la traducció del contingut a diferents 
idiomes. 

Database logging 6.22 
Registra els esdeveniments del sistema a la base de 
dades. 

Help 6.22 Gestiona la visualització de l'ajuda en línia. 

Locale 6.22 
Afegeix la funcionalitat del gestor de llengües i 
habilita la traducció de la interfície d'usuari a altres 
llengües que no siguin l'anglès. 

Menu 6.22 
Permet als administradors personalitzar el menú de 
navegació. 

Path 6.22 Permet als usuaris canviar el nom de les URLs. 

PHP filter 6.22 Permet avaluar codi/fragments PHP incrustats. 

Profile 6.22 Permet l'ús de perfils d'usuari configurables. 

Statistics 6.22 
Permet veure estadístiques del registre d'accés a la 
web. 

Taxonomy 6.22 Habilita l'organització de contingut en categories. 

Trigger 6.22 
Habilita quines accions es desencadenen per 
determinats esdeveniments del sistema, tals com 
quan es creen nous continguts. 

Update status 6.22 
Comprova l'estat de les actualitzacions de Drupal, 
dels mòduls i dels temes instal·lats a la web. 

Upload 6.22 
Permet als usuaris carregar i adjuntar fitxers al 
contingut. 

Taula 8.2: Mòduls del opcionals del nucli de Drupal. 
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CCK 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Content 6.x-2.9 Permet als administradors definir nous tipus de contingut. 

Content Copy 6.x-2.9 Permet importar / exportar definicions de camp. 

Content 
Permissions 

6.x-2.9 Permet ajustar els permisos per als camps CCK. 

Dynamic Field 6.x-1.0 Camps CCK dinàmics.  

Email 6.x-1.2 Defineix un tipus de camp de correu electrònic per CCK 

Field 
Permissions 

6.x-1.0 

Permet ajustar els permisos per editar o veure els camps 
CCK en qualsevol node, editar el camp durant la creació de 
nodes, i editar o veure els permisos per als nodes de 
propietat de l'usuari actual. 

Fieldgroup 6.x-2.9 Permet crear grups de visualització per als camps CCK. 

FileField 6.x-3.10 Defineix un tipus de camp d'arxiu. 

ImageField 6.x-3.10 Defineix un tipus de camp d'imatge. 

Link 6.x-2.9 Defineix un tipus de camp d'enllaç. 

Node access 
user reference 

6.x-3.3 Proporciona control d'accés als camps “Node reference”. 

Node in CCK 
6.x-1.0-
beta1 

Un tipus de camp CCK per a incrustar un altre node com a 
text. 

Node 
Reference 

6.x-2.9 Defineix un tipus de camp que fa referència a un altre node. 

User 
Reference 

6.x-2.9 Defineix un tipus de camp que fa referència a un usuari. 

Node 
Relationships 

6.x-1.6 
Ofereix mètodes per completar les relacions entre dos tipus 
de contingut. 

Number 6.x-2.9 Defineix tipus de camps numèrics. 

Option Widgets 6.x-2.9 
Defineix la selecció, casella de verificació i botó d'exclusió 
mútua per a camps de text i camps numèrics. 

Reverse Node 
Reference 

6.x-1.0 Permet la relació inversa en camps de “node reference”. 

Text 6.x-2.9 Defineix els tipus de camp de text simples. 

Taula 8.3: Mòduls relacionats amb CCK. 
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Chaos tool suite 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Chaos tools 6.x-1.8 

Conjunt d‟APIS i eines per millorar l‟experiència del 

programador.  

Page manager 6.x-1.8 
Gestiona les pagines i les permet mapejar.  

Views content 

panels 
6.x-1.8 

Permet utilitzar views als panels. 

Taula 8.4: Mòduls relacionats amb Chaos tool suite. 

Content Profile 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Content Profile 6.x-1.0 Utilitza aquest tipus de contingut pels perfils d'usuari. 

Content Profile 

User 

Registration 

6.x-1.0 
Permet habilitar les funcions del mòdul “Content Profile” 

durant el registre d'usuari 

Taula 8.5: Mòduls relacionats amb Content Profile. 

Date/Time 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Date 6.x-2.7 Permet definir camps de tipus data/hora. 

Date API 6.x-2.7 API del mòdul Date que pot ser utilitzada per altres mòduls. 

Date 

Locale 
6.x-2.7 Permet la configuració de molts formats de data i hora. 

Date 

Timezone 
6.x-2.7 Necessari per utilitzar el node Date API. 

Taula 8.6: Mòduls relacionats amb Date/Time. 
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Development 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Devel 6.x-1.26 Blocs, pagines i funcions per programadors. 

Email tester 6.x-1.2 Permet fer proves amb l'enviament d'e-mails 

Taula 8.7: Mòduls relacionats amb Development. 

Display suite 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Display suite 6.x-1.6 Gestiona com es mostren els objectes. 

Node displays 6.x-2.5 Amplia les funcionalitats de Display suite 

Taula 8.8: Mòduls relacionats amb Display Suite. 

Cache 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

ImageAPI 6.x-1.10 
API que poden utilitzar altres mòduls per 

gestionar imatges.  

ImageAPI GD2 6.x-1.10 Ofereix més funcionalitats a ImageAPI.  

ImageCache 6.x-2.0-beta12 
Permet manipular imatges. Necessari per 

Imagecache Profile Pictures. 

Imagecache Profile 

Pictures 
6.x-1.3 

Permet utilitzar imatges als perfils d‟usuari i 

modificar les característiques de les mateixes.  

ImageCache UI 6.x-2.0-beta12 
Ofereix interface gràfica a les funcionalitats 

del mòdul  Imagecache.  

Taula 8.9: Mòduls relacionats amb ImageCache. 
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MAIL 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Mime Mail 6.x-1.0 
Permet enviar e-mails en format HTML amb imatges i 

fitxers adjunts. 

Mime Mail Action 6.x-1.0 Ofereix accions al mòdul Mime Mail. 

Mime Mail CSS 

Compressor 
6.x-1.0 Inclou estils CSS als e-mails. 

PHPMailer 6.x-2.2 
Integra la llibreria PHPMailer per l'enviament d'e-

mails. 

Simplenews 
6.x-2.0-

alpha2 
Permet la creació i enviament de butlletins. 

Simplenews action 
6.x-2.0-

alpha2 
Proveeix d'accions al mòdul Simplenews. 

SMTP 

Authentication 

Support 

6.x-1.0-

beta5 

Permet l'enviament d'e-mails amb un servidor SMTP 

extern. 

Taula 8.10: Mòduls relacionats amb Mail. 

 

 

Modal frame 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Modal Frame API 6.x-1.7 
Aquest mòdul proporciona una API per fer un iframe 

dins d'un quadre de diàleg. 

Modal Frame 

Example 
6.x-1.7 Exemple del mòdul ModulFrameAPI. 

Taula 8.11: Mòduls relacionats amb Modal Frame. 
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Multilanguage 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Block translation 6.x-1.10 Permet afegir traduccions als blocs. 

CCK translation 6.x-1.10 
Permet afegir traduccions als atributs i grups d'atributs 

creats. 

Content type 

translation 
6.x-1.10 

Permet afegir traduccions  al contingut (nom, 

descripció,etc.) 

Internationalization 6.x-1.10 Amplia les funcionalitats de multilenguatge de Drupal. 

Menu translation 6.x-1.10 Permet afegir traduccions als menús. 

Profile translation 6.x-1.10 Permet afegir traduccions als perfils. 

String translation 6.x-1.10 Permet afegir traduccions als strings. 

Synchronize 

translations 
6.x-1.10 Sincronitza les traduccions. 

Taxonomy 

translation 
6.x-1.10 Permet afegir traduccions a les taxonomies. 

Views translation 6.x-2.0 Permet afegir traduccions a les vistes. 

Taula 8.12: Mòduls relacionats amb Multilenguage. 

Panels 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Panels 6.x-3.9 
Permet dissenyar com es presenten alguns 

continguts del sistema.  

Taula 8.13: Mòduls relacionats amb Panels. 

 

Spam control 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

CAPTCHA 6.x-2.4 Afegeix un sistema de CAPTCHA als formularis. 

Taula 8.14: Mòduls relacionats amb Spam control. 
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User interface 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

jQuery UI 6.x-1.5 Permet utilitzar els efectes de la llibreria jQuery 

jQuery Update 
6.x-2.0-

alpha1 
Permet actualitzar a la ultima versió el mòdul JQuery UI.  

Taula 8.15: Mòduls relacionats amb User interface. 

 

Views 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Views 6.x-2.16 Genera llistats de nodes de la base de dades. 

Views UI 6.x-2.16 Administra la interface de les vistes. 

Taula 8.16: Mòduls relacionats amb Views. 

 

Voting 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Rate 6.x-1.3 Permet la votació de nodes i comentaris. 

Voting API 6.x-2.3 Proporciona una API de vot compartit per altres mòduls. 

Taula 8.17: Mòduls relacionats amb Voting. 

 

Flux de treball 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

Workflow 6.x-1.5 
Permet la creació i l‟assignació de fluxos d‟estats als 

tipus de node. 

Taula 8.18: Mòduls relacionats amb Flux de treball. 
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Altres 

NOM VERSIÓ DESCRIPCIÓ 

AddThis 
6.x-3.0-

beta2 
Permet afegir botons per compartir el contingut de la web.  

Administer 

Users by Role 
6.x-1.4 Permet administrar usuaris segons els rols. 

AES 6.x-1.4 Ofereix encriptació AES pels backups. 

Auto Assign 

Role 

6.x-2.0-

beta1 
Designa un rol concret als nous usuaris. 

Autoload 6.x-2.1 
És un mòdul de carrera automàtica, utilitzat per altres 

mòduls.  

Automatic 

Nodetitles 
6.x-1.2 Genera títols automàtics pels nodes. 

Backup and 

Migrate 
6.x-2.4 

Permet fer backups/restauracions /migracions de la base 

de dades del Drupal. 

Backup and 

Migrate 

Dropbox 

6.x-1.x-

dev 

Permet fer backups/restauracions/migracions a un compte 

de Dropbox. 

Backup and 

Migrate Files 

6.x-1.x-

dev 

Permet fer backups/restauracions/migracions dels fitxers 

de Drupal. 

Block edit links 6.x-1.10 
Afegeix enllaços d'editar als blocs perquè l'administració 

de blocs sigui més fàcil. 

Count 6.x-1.0 
Permet fer un recompte total dels nodes de cada tipus de 

contingut. 

Labdoo 

Statistics 
  Mòdul estadístic de Labdoo 

LoginToboggan 6.x-1.10 
Ofereix diverses modificacions del sistema d'inici de sessió 

de Drupal. 

Meebo 6.x-1.1 
Meebo permet als usuaris compartir continguts de la 

nostra aplicació amb amics.  

Pathauto 6.x-1.6 
Proporciona un mecanisme per generar automàticament 

un àlies per al contingut de l‟aplicació web. 

Poormanscron 6.x-2.2 Permet gestionar fàcilment el cron del sistema. 

Profile Tools 6.x-1.0 Proporciona eines per gestionar els perfils d'usuari. 

Quick Tabs 6.x-3.0 Permet crear blocs amb views, nodes, etc.  

Skinr 6.x-1.6 

Permet definir i modificar un conjunt d'estils CSS 

reutilitzable i modular pel tema (theme) de la nostra 

aplicació web. 
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String Overrides 6.x-1.8 Proporciona una manera ràpida i fàcil de reemplaçar text. 

Token 6.x-1.18 

Proporciona una API per crear, utilitzar i exposar el valors 

de diferents “senyals” que després seran substituïdes per 

cadenes de text. Per exemple, %site-name o [user]. 

User registration 

notification 
6.x-1.12 Notifica a l'administrador la creació de nous usuaris. 

Taula 8.19: Altres mòduls utilitzats. 
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8.4.2. Mòduls més importants 

A continuació, es comenten els mòduls més importants que s‟han utilitzat per implementar 

el sistema. A més, en molts casos, es mostra una captura on es pot veure el 

funcionament del mòdul. 

 

Mòdul Content 

Permet definir nous tipus de contingut al sistema. Els més importants que hem definit són 

iniciativa i equip. 

 

 

Figura 8.1: Mòdul Content. 

 

 

Mòdul CCK fields i mòdul CCK field permissions 

 

Permeten afegir camps als tipus de continguts creats i, a més, amb “CCK field 

permissions” es configuren els permisos d‟accés, edició i visió segons els rols dels 

usuaris. 
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Figura 8.2: Mòdul CCK Fields. 
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Figura 8.3: Mòdul CCK field permissions. 
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Mòdul User, mòdul Auto assign role i mòdul Content Profile 

 

El mòdul “User” gestiona el registre, login i administració dels usuaris del sistema. 

 

Amb el mòdul “Content Profile”, es pot crear un perfil diferent per a cada rol d‟usuari, de 

forma que les dades que es registren al sistema de cada tipus d‟usuari poden ser 

diferents.  

 

Figura 8.4: Mòdul Content Profile. 

Amb el mòdul “Auto assign role” es pot assignar un rol automàticament als usuaris que es 

registren mitjançant un formulari de registre concret.  

 

Figura 8.5: Mòdul Auto assing role. 
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Mòdul Blocs 

 

Drupal està dividit visualment en diferents zones: barra lateral esquerra, dreta, etc. Els 

blocs (com els menús) és poden situar en diferents zones mitjançant aquest mòdul.  

 

 

Figura 8.6: Mòdul Blocs. 
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Mòdul Menú 

 

Permet gestionar els menús del sistema: afegir enllaços, canviar l‟ordre, etc. 

 

Figura 8.7: Mòdul Menú. 
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Mòdul Views 

Permet generar llistats amb el contingut (iniciatives, usuaris, equips...), decidir quins 

atributs es veuen, afegint filtres, etc. Al sistema hem necessitat crear 38 vistes. 

 

Figura 8.8: Mòdul Views. 
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Mòdul Backup and Migrate 

 

Aquest mòdul, permet simplificar les següents tasques: 

 

 Realització de copies de seguretat. 

 Restauració de copies de seguretat. 

 Migració de Drupal a un altre servidor.  

 

Amb la unió i configuració d‟aquest i d‟altres mòduls de backups, s‟aconsegueix que el 

sistema pugui:  

 

 Fer backups al moment i/o planificar-los. 

 Fer backups del directori “files” (on es guarden els fitxers del usuaris) i/o de la 

Base de dades. 

 Configurar diferents destins on guardar els backups (Correu electrònic, dropbox, 

descarregar, etc.) 

 Definir diferents tipus de backups (comprimits, xifrats, etc.) 

 

Mòdul Workflow 

Permet la creació d‟estats pels diferents tipus de contingut del sistema.  

 

Figura 8.9: Mòdul Workflow - Estats. 
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A més, permet definir els canvis d‟estats.  

 

Figura 8.10:Mòdul Workflow – Canvi d’estats. 

 

Mòdul Locale i mòdul Translation 

 

Amb el mòdul “Locale” es configuren els idiomes del sistema i es poden afegir més. 

 

Figura 8.11:Mòdul Locale. 
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Amb el mòdul “Translation” podem afegir traduccions al contingut del sistema fent 

cerques. 

 

Figura 8.12: Mòdul Translation. 
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8.5. Implementació d’un mòdul 

 

Drupal té més de 6.000 mòduls disponibles per la versió 6. Per tant, moltes de les 

funcionalitats que requeria el sistema es podien aconseguir amb la utilització, combinació 

i configuració d‟aquests mòduls. 

 

Per altra banda, hi havia una funcionalitat molt concreta del nostre sistema, que era la 

lectura d‟un fitxer XML amb les dades d‟un equip i la introducció d‟aquestes dades al 

sistema. 

 

Per implementar aquesta funcionalitat, vam fer un mòdul específic: “insert_xml”. 

 

Com tots els mòduls de Drupal, aquest utilitza dos arxius bàsics: 

 

 “Insert_xml.info” : es registra la informació bàsica: nom, descripció, grup, etc. 

 

 “Insert_xml.module” : on s‟implementen les funcionalitats del mòdul.  

 

 

L‟arxiu “insert_xml” està dividit, de forma lògica, en dues parts: 

 

 La primera, s‟encarrega d‟agafar les dades de l‟equip que es troben a l‟XML i 

comprovar que siguin correctes. 

 

 La segona, s‟encarrega d‟introduir els valors agafats de l‟XML als diferents camps 

CCK de l‟objecte equip del nostre sistema. 

 

 

Per això, s‟utilitza el “Hook” (event) “nodeapi”, amb l‟operació “validate” i “presave”. 

 

D‟aquesta manera, el procediment és el següent: 

 

 Un donant vol registrar un equip al sistema i fa clic a “registrar equip”. 

 El sistema mostra un formulari demanant l‟XML de l‟equip. 

 El donant adjunta l‟arxiu XML i confirma el registre. 

 Ara, el sistema crearia un objecte (node) de tipus equip amb l‟XML associat però 

amb molts camps buits. En aquest moment, salta l‟event i actua el nostre codi 

(justament abans de que es registri l‟equip).  

 El nostre codi, amb la funció “validate” comprova les dades de l‟XML i amb la 

funció “presave” introdudueix les dades de l‟XML a l‟objecte (node) equip que 

anem a crear. 
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L‟esquema de la funció principal és: 

 

 
function insert_XML_nodeapi(&$node, $op)  
{ 
     if ($node->type == 'equipment')   //mirem que s’estigui creant un node de tipus 
equip. 
 { 
  switch ($op) 
  { 
  case 'validate': 
   /// Comprovació de l’XML 
  break; 
 
                      case 'presave': 
   /// Afegir camps a l’equip obtinguts de l’XML 
  break;  
  } 
 } 
} 

Figura 8.1: Esquema del mòdul implementat. 

 

Amb aquest mòdul, es facilita el registre d‟equips al sistema, ja que només fa falta 

adjuntar un fitxer XML per a que quedi registrar l‟equip. 
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PROVES 
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9. PROVES 

 

En tot procés de desenvolupament de programari, una part primordial és la fase de 

proves. 

 

Les proves de programari consisteixen a verificar que el sistema compleix l'especificació i, 

per tant, satisfà les expectatives inicials. 

 

La fase de proves ha seguit un procés incremental en paral·lel amb la codificació. És a 

dir, cada vegada que s'acabava d'implementar una fase del sistema, aquesta es provava. 

 

D'aquesta manera, s'han solucionat els errors durant la implementació i això ha permès 

anar depurant el sistema de forma progressiva. 

 

De totes maneres, és necessari fer un conjunt de proves finals, per garantir el correcte 

funcionament del sistema.  

 

Les proves que s‟han portat a terme, es poden dividir en dos grans grups: 

 

 Test funcionals 

 Test no funcionals (Integritat de dades, entrada de formularis, interfície d'usuari i 

test de seguretat) 

 

 

9.1. Test funcionals 

En aquest apartat s‟explica la matriu de traçabilitat i les proves funcionals dissenyades. 

 

9.1.1. Matriu de Traçabilitat 

Aquesta matriu permet veure quins requisits comprova cada test i, d‟aquesta manera, 

permet que ens adonem si hi ha algun requisit sense comprovar. 

 

A continuació, es pot veure la matriu ( Requisits – Proves): 
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Taula 9.55: Matriu de traçabilitat. 
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9.1.2. Proves funcionals 

A continuació, es pot veure un llistat de 54 proves funcionals agrupades per temàtiques.  

 

Aquestes proves estan dissenyades per a que es portin a terme de forma seqüencial i que 

les realitzi una persona que conegui el funcionament del sistema: 

 

Gestió d’usuaris (U) 

 

Títol 
Registre d‟usuaris: Donant particular, Donant Empresa i Receptor. 

Usuari 
No identificat 

Descripció 
Un usuari no identificat registra dos usuaris de cada tipus: donant  
particular, donant empresa i receptor. 

Taula 9.1 Prova U1. 

Títol Validar usuaris registrats 

Usuari Administrador 

Descripció Llistar els usuaris del sistema i validar els usuaris registrats al test 
U1. 

Taula 9.2 Prova U2. 

Títol Login al sistema 

Usuari No identificat 

Descripció Fer login amb tots els usuaris registrats al test U1.  

Taula 9.3 Prova U3. 

Títol Consultar / modificar dades pròpies  

Usuari Donant particular, donant empresa i receptor. 

Descripció Accedir al sistema, accedir al perfil propi per veure les dades 
pròpies, editar-les i comprovar que s‟han modificat. 

Taula 9.4 Prova U4. 

. 
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Títol Llistar receptors i donants 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Llistar tots els receptors i llistar tots els donants registrats al sistema. 

Taula 9.5 Prova U5. 

Títol Llistar usuaris 

Usuari Administrador 

Descripció Llistar tots els usuaris registrats al sistema. 

Taula 9.6 Prova U6. 

Títol Consultar i modificar dades de qualsevol usuari 

Usuari Administrador 

Descripció Accedir als usuaris registrats al sistema, consultar les seves dades, 
editar-les i comprovar que s‟han modificat.  

Taula 9.7 Prova U7. 

Títol Registrar usuaris de tipus donant particular, donant empresa i 
receptor 

Usuari Administrador 

Descripció Des dels menús de l‟administrador, registrar usuaris de tipus donant 
particular, donant empresa i receptor.  

Taula 9.8 Prova U8. 

Títol Registrar usuari tècnic 

Usuari Administrador 

Descripció Des dels menús de l‟administrador, registrar un usuari de tipus 
tècnic.  

Taula 9.9 Prova U9. 
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Títol Eliminar usuaris del sistema 

Usuari Administrador 

Descripció Eliminar algun dels usuaris registrats al sistema i comprovar que 
s‟ha eliminat. 

Taula 9.10 Prova U10. 

Títol Recuperació de contrasenya 

Usuari Usuari no identificat 

Descripció Omplir el formulari de recuperació de contrasenya i comprovar que 
ens arriba un correu electrònic amb la nova contrasenya.  

Taula 9.11 Prova U11. 

Gestió d’iniciatives (I) 

Títol Crear tres iniciatives com a receptor 

Usuari Receptor 

Descripció S‟han de crear tres iniciatives amb dades diferents i no totes amb el 
mateix receptors.  

Taula 9.12 Prova I1. 

Títol Aprovar la iniciativa 
 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Aprovar les iniciatives registrades al sistema en estat “pendent 
d‟acceptació”.  

Taula 9.13 Prova I2. 

Títol Cancel·lar dues iniciatives (una amb cada actor)  

Usuari Gestor d‟iniciatives o receptor 

Descripció S‟han cancel·lat dues iniciatives.  

Taula 9.14 Prova I3. 
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Títol Comprovar que les iniciatives es troben a les llistes 
  

Usuari Usuari identificat i no identificat 

Descripció S‟ha de comprovar que les iniciatives apareixen en els llistats de 
portada. 

Taula 9.15 Prova I4. 

Títol Accedir a la iniciativa y consultar la seva informació. 

Usuari Usuari identificat i usuari no identificar 

Descripció Comprovar que qualsevol usuari (identificat o no) pot visualitzar la 
informació de la iniciativa.  

Taula 9.16 Prova I5. 

Títol Adherir  memòria a la iniciativa. 

Usuari Receptor propietari de la iniciativa i altre usuari receptor 

Descripció Com a receptor propietari de la iniciativa, adherir memòria a la 
iniciativa. Després, comprovar que amb un altre usuari receptor que 
no pot editar la iniciativa per adjuntar el fitxer.  

Taula 9.17 Prova I6. 

Títol Llistar iniciatives pròpies 
 

Usuari Receptor 

Descripció S‟ha de comprovar amb dos usuaris de tipus “receptor”, que 
cadascun només veu les seves pròpies iniciatives als llistats 
d‟iniciatives pròpies.  

Taula 9.18 Prova I7. 
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Títol Llistar totes les iniciatives 
 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció S‟ha de comprovar que l‟usuari de tipus “gestor d‟iniciatives” veu les 
iniciatives en els seus llistats de gestió. 

Taula 9.19 Prova I8. 

 

 
Títol 

Modificar iniciativa 
 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció S‟ha de comprovar que l‟usuari gestor d‟iniciatives pot modificar els 
camps de les iniciatives. 

Taula 9.20 Prova I9. 

 

Títol Afegir/eliminar tipologia d‟iniciatives 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció L‟usuari afegeix i elimina tipologies d‟iniciatives. Després es 
comprova que al crear una iniciativa apareixen els canvis fets. 

Taula 9.21 Prova I10. 

 

 

Gestió d’equips (EQ) 

 

Títol Registrar equips. 

Usuari Receptor 

Descripció El receptor registra 3 equips a sistema. 

Taula 9.22 Prova EQ1. 
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Títol Autoritzar els equips. 

Usuari Tècnic 

Descripció Autoritzar tots els equips registrats i comprovar que han canviat 
d‟estat. 

Taula 9.23 Prova EQ2. 

 

Títol Llistar equips propis i consultar dades dels equips. 

Usuari Receptor 

Descripció Amb dos usuaris receptors diferents, comprovar que cadascú veu 
només els seus equips. Després accedir als equips i comprovar que 
es veuen correctament les seves dades. 

Taula 9.24 Prova EQ3. 

 

Títol Llistar equips. 

Usuari Gestor d‟iniciatives. 

Descripció Accedir al sistema i llistar els equips registrats. 

Taula 9.25 Prova EQ4. 

 

Títol Eliminar un equip 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Seleccionar un equip del sistema i eliminar-lo. 

Taula 9.26 Prova EQ5. 
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Iniciativa – equipo (IE) 

 

Títol Assignar equips a iniciatives 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Assignar equips a iniciatives. 

Taula 9.27 Prova IE1. 

Títol Consultar els equips assignats a les iniciativa  

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Comprovar que si llistem les iniciatives com a gestor surten els 
equips com a assignats. Comprovar també que si accedim com a 
receptor, podem veure els equips assignats a les nostres iniciatives i 
es pot accedir a les seves dades.  

Taula 9.28 Prova IE2. 

Títol Modificar assignació d‟equips a iniciativa  

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Desassignar equips assignats a una iniciativa i assignar aquests 
equips a una altra iniciativa. 

Taula 9.29 Prova IE3. 

Estats (ES) 

Títol Crear iniciatives 

Usuari Receptor 

Descripció Crear 3 iniciatives amb usuaris receptors diferents. 

Taula 9.30 Prova ES1. 

Títol Registrar equips 

Usuari Donant particular o empresa 

Descripció Registrar 3 equips amb usuaris donants diferents. 

Taula 9.31 Prova ES2. 
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Títol Autoritzar els equips 

Usuari Tècnic 

Descripció Autoritzar tots els equips registrats. 

Taula 9.32 Prova ES3. 

Títol Modificar iniciativa 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció El gestor d‟iniciatives, abans d‟aprovar una iniciativa, modifica el seu 
contingut. 

Taula 9.33 Prova ES4. 

Títol Aprovar la iniciativa 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Aprovar les iniciatives registrades al sistema en estat “pendent 
d‟acceptació”.  

Taula 9.34 Prova ES5. 

Títol Assignar equips a una iniciativa 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Assignar equips a una iniciativa, deixar els equips en estat “assignat” 
i deixar la iniciativa en estat “Equips pendents d‟acceptar” 

Taula 9.35 Prova ES6. 

Títol Rebutjar equips assignats  

Usuari Receptor propietari d‟iniciativa amb equips assignats 

Descripció Rebutjar un equip i modificar l‟estat de la iniciativa a “Equips 
rebutjats”. 

Taula 9.36 Prova ES7. 
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Títol Reassignar equips 

Usuari Gestor d‟iniciatives 

Descripció Canviar l‟estat de l‟equip “rebutjat” a “disponible”,  assignar un nou 
equip, deixar l‟equip assignat en estat “assignat”, deixar la iniciativa 
en estat “equips pendents d‟acceptar”. 

Taula 9.37 Prova ES8. 

Títol Acceptar assignació d‟equips  

Usuari Receptor propietari de la iniciativa 

Descripció Llistar els equips assignats, acceptar cada equip assignat i acceptar 
l‟assignació canviant l‟estat de la iniciativa a “equips acceptats”. 

Taula 9.38 Prova ES9. 

Títol Finalitzar iniciativa 

Usuari Receptor propietari de la iniciativa 

Descripció Canviar l‟estat de la iniciativa a “iniciativa finalitzada, equips rebuts”. 

Taula 9.39 Prova ES10. 

 

Títol Reutilitzar equip   

Usuari Receptor 

Descripció El receptor, ja no necessita l‟equip, i el torna a registrar al sistema. 

Taula 9.40 Prova ES11. 

Títol Reciclar equip  

Usuari Receptor 

Descripció El receptor canvia l‟estat d‟un equip rebut a “Reciclat” i indica a quin 
punt verd l‟ha portat. 

Taula 9.41 Prova ES12. 
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Informació i menú (IM) 

 

Títol Termes i condicions 

Usuari Usuari identificat o no identificat 

Descripció Accedir a la web on es mostra aquesta informació. 

Taula 9.42 Prova IM1. 

 

Títol Informació pel donant 

Usuari Usuari identificat o no identificat 

Descripció Accedir a la web on es mostra aquesta informació. 

Taula 9.43 Prova IM2. 

 

Títol Informació pel receptor 

Usuari Usuari identificat o no identificat 

Descripció Accedir a la web on es mostra aquesta informació. 

Taula 9.44 Prova IM3. 

 

Títol Informació del projecte 

Usuari Usuari identificat o no identificat 

Descripció Accedir a la web on es mostra aquesta informació. 

Taula 9.45 Prova IM4. 

 

Títol Informació de la xarxa 

Usuari Usuari identificat o no identificat 

Descripció Accedir a la web on es mostra aquesta informació. 

Taula 9.46 Prova IM5. 
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Administració (A) 

 

Títol Consultar informació del sistema 

Usuari Administrador 

Descripció Consultar: informe d'estat, els mòduls instal·lats i les actualitzacions 
disponibles.  

Taula 9.47 Prova A1. 

Títol Modificar informació bàsica del site (com el títol) 

Usuari Administrador 

Descripció Accedir a la web on es mostra aquesta informació i comprovar que 
permet la seva modificació. 

Taula 9.48 Prova A2. 

Backups (B) 

 

Títol Backup manual de la Base de dades 

Usuari Administrador 

Descripció L‟Administrador fa un backup manual de la base de dades. 

Taula 9.49 Prova B1. 

Títol Backup manual dels fitxers del sistema 

Usuari Administrador 

Descripció L‟Administrador fa un backup manual dels fitxers del sistema. 

Taula 9.50 Prova B2. 

Títol Planificar un backup  

Usuari Administrador 

Descripció L‟Administrador planifica un backup diari de la base de dades i dels 
fitxers (modificant les diferents opcions). 

Taula 9.51 Prova B3. 
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Traducció (T) 

 

Títol Comprovació idioma 

Usuari Usuari  

Descripció Comprovar que tot el sistema està correctament traduït en els 3 
idiomes. 

Taula 9.52 Prova B4. 

 

Portabilitat (P) 

 

Títol Portar el sistema  

Usuari Administrador 

Descripció Realitzar la portabilitat del sistema a un altre servidor . 

Taula 9.53 Prova P1. 

 
Contacte entre usuaris (CU) 

 

Títol Contacte entre usuaris  

Usuari Usuari autentificat 

Descripció Enviar com a qualsevol usuari identificat, un missatge a un altre 
usuari i comprovar que el missatge arriba al correu electrònic.  

Taula 9.54 Prova CU1. 
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9.2. Test no funcionals 

A continuació, es pot veure un llistat de proves no funcionals realitzades, agrupades per 

temàtiques: 

 

Test d'integritat de dades 

En aquest test, verifiquem la integritat de la base de dades: Es garanteix l'accés simultani 

a la base de dades de diversos clients sense que això ocasioni problemes 

d'actualitzacions i que es compleixen les restriccions d'integritat. 

 

Test d'entrada de formularis 

Amb aquest test verifiquem l'entrada de dades en els diferents formularis de la web. 

Comprovem que el sistema respongui de forma correcta si s'introdueixen en un formulari: 

tipus de dades errònies, nombre de caràcters inadequats, caselles buides, etc. 

 

 

Test d'interfície d'usuari 

En aquest tests, verifiquem la navegabilitat entre les diferents pantalles de la interfície del 

sistema, assegurant d'aquesta manera que no hi hagi enllaços trencats. 

 

Test de seguretat 

Amb aquest test verifiquem la robustesa del sistema: confidencialitat de les dades i la 

seguretat de l'accés. 
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LLEIS I NORMATIVES 
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10. Llei Orgànica de protecció de Dades (LOPD) 

En aquest apartat, s‟explica la Llei Orgànica de protecció de Dades (LOPD) i com afecta 

al projecte. Encara que jo no m‟he encarregat de supervisar el seu compliment en el 

projecte, és important saber en que consisteixen. 

10.1. Definició 

Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), és la 

successora de la LORTAD i s'encarrega de garantir i protegir (pel que fa al tractament de 

les dades personals) les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones 

físiques, i sobretot el seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar. Això ho realitza 

imposant una sèrie d'obligacions legals per a aquelles persones físiques o jurídiques que 

posseeixin fitxers amb dades personals. Aquesta Llei també s'aplica a les dades 

personals manejats pel sector públic. 

 

Dins d'Espanya, l'òrgan de control del compliment de la normativa de protecció de dades 

amb caràcter general és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). A més, hi 

ha agències autonòmiques de protecció de dades a la Comunitat de Madrid, Catalunya i 

al País Basc. Per tant, les dades de caràcter personal han de ser declarades davant 

l'Agència de Protecció de Dades (APD). 

 

A més, és obligatori la redacció d'un document de seguretat per a cada fitxer de dades: 

"El responsable del fitxer elaborarà i implantarà la normativa de seguretat mitjançant un 

document de seguretat d'obligat compliment per al personal amb accés a les dades 

automatitzades de caràcter personal i a els sistemes d'informació "RD 994/1999, d'11 de 

juny. Per altra banda, aquesta llei defineix tres nivells de seguretat segons el tipus de 

dades que es guarden: 

Nivells de seguretat amb les seves mesures de seguretat obligatòries 

NIVELL DE SEGURETAT BÀSIC 

Tipus de dades Mesures de seguretat 

Nom 

Cognoms 

Adreces de contacte (tant físiques com 

electròniques) 

Telèfon  

 

 

Document de Seguretat 

Registre d‟incidències 

Identificació i autenticació d‟usuaris 

Control d‟accés  

Gestió de suports 

Regim de funcions i obligacions del 

personal -Backups 

Taula 10.1: Nivell de seguretat bàsic. 
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En el nostre projecte, donat que les dades que guardem són les que s‟indiquen a la taula 

anterior, les mesures de seguretat necessàries són de tipus bàsiques.  

NIVELL DE SEGURETAT MITJÀ 

Tipus de dades Mesures de seguretat 

Comissió infraccions penals 

Comissió infraccions administratives 

Informació de Hisenda Pública 

Informació de Serveis financers 

 

Responsable de seguretat 

Auditoria bianual 

Mesures addicionals d‟identificació i 

autenticació d‟usuaris 

Control d‟accés físic 

Taula 10.2: Nivell de seguretat mitjà. 

NIVELL DE SEGURETAT ALT 

Tipus de dades Mesures de seguretat 

 

Ideologia 

Religió 

Creences 

Origen racial 

Salut 

Vida 

 

Seguretat a la distribució de suports 

Registre d‟accessos 

Mesures addicionals de backups 

Taula 10.3: Nivell de seguretat alt. 

Per a cada nivell s'apliquen les mesures de seguretat del seu nivell i dels anteriors. 

 

Sancions 

Han estat establertes una sèrie de sancions per a qui no compleixi aquesta Llei Orgànica.  

Les sancions és classifiquen en lleus, greus i molt greus, depenent de la infracció 
comesa. 

Tipus lleu 
 
Des de 600,00€ a 60.001,01€ 

Tipus greu 
 
Des de 60.001,02€ a 300.000,00€ 

Tipus molt greu 
 
Des de 300.000,01€ a 601.012,10€ 

Taula 10.4: Sancions. 



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

174 

 

Drets de les persones 

Les persones tenen una sèrie de drets en relació al tractament de les seves dades. En 

resum, són els següents: 

 

Les dades només poden ser usades per a la finalitat que se li notifica al a la persona. En 

cas que s'utilitzin per a altres fins, pot ser denunciat davant l'Agència de Protecció de 

Dades. 

 

El Registre General de Protecció de Dades de l'Agència de Protecció de Dades és un 

registre de consulta públic i gratuït. Fins i tot aquest dret, es pot exercir a través d'internet. 

(Dret a consultar el registre general de l'agència, art. 14 de la Llei Orgànica 15/1999). 

 

L'afectat pot demanar informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a 

tractament, l'origen dels mateixos i les cessions o comunicacions realitzades o que es 

prevegin realitzar. L'accés pot consistir en la mera consulta dels fitxers per mitjà de la 

visualització, o en la indicació de les dades objecte de tractament per escrit, còpia, 

telecòpia, o fotocòpia, certificada o no. La informació ha de ser llegible i intel·ligible sense 

utilitzar claus o codis sigui quin sigui el mitjà utilitzat. (Dret d'accés a les dades, Art 15 de 

la Llei Orgànica 15/1999, arts. 12 i 13 del RD 1332/94, normes 1 ª i 2 ª de la instrucció 1 / 

1998 de l'Agència). 

 

L'interessat pot instar el responsable del fitxer, a complir l'obligació de mantenir l'exactitud 

de les dades, rectificant o cancel·lant les dades de caràcter personal quan resultin 

incompletes o inexactes, o bé siguin inadequades o excessives per a la finalitat de la 

recollida o el tractament no s'ajusti a la Llei (Drets de rectificació i cancel·lació, Art 16 de 

la Llei Orgànica 15/1999, arts. 15 del RD 1332/94, normes 1a i 3a de la instrucció 1 / 1998 

de la Agència). 

 

Quan no cal prestar consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal, i 

sempre que una llei no disposi el contrari, l'interessat podrà oposar-se al seu tractament 

quan hi hagi motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal. En aquest 

supòsit, el responsable del fitxer ha d'excloure del tractament les dades relatives a 

l'afectat. (Dret d'oposició, Art 6.4 i 30.4 de la Llei Orgànica 15/1999). 

 

L'afectat pot impugnar els actes administratius o decisions privades que impliquin una 

valoració del seu comportament quan l'únic fonament sigui el tractament automatitzat de 

dades de caràcter personal que ofereixi una definició de les seves característiques o 

personalitat. (Dret d'impugnació, art. 13 de la Llei Orgànica 15/1999). 
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CONCLUSIÓ I FUTUR DE L’APLICACIÓ 
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11. CONCLUSIÓ I FUTUR DE L’APLICACIÓ  

En aquest apartat, explicaré el resultat del projecte, les possibles ampliacions futures de 

l‟aplicació i la meva valoració personal. 

11.1. Resultat del projecte 

Una vegada finalitzada l‟aplicació, es pot comprovar com s‟han satisfet tots els objectius 

que inicialment demanàvem i, per tant, el resultat és satisfactori. 

  

La millor manera de valorar l‟aplicació, es veure com actualment s‟està utilitzant per a 

reutilitzar ordinadors mitjançant la seva donació a iniciatives socials. Per tant, el seu 

principal objectiu s‟ha aconseguit i, en la meva opinió, l‟aplicació és un èxit. 

 

11.2. Ampliacions futures 

El projecte, al estar realitzat amb Drupal, resulta fàcilment ampliable mitjançant mòduls 

que ofereixin noves funcionalitats. A la web oficial de Drupal, es poden trobar molts 

mòduls i cada dia apareixen nous que ofereixen diferents serveis i funcionalitats 

interessants. De vegades, aquests mòduls poden adaptar-se a la perfecció a les 

funcionalitats que necessitem i, en altres ocasions, requereixen d‟alguna modificació. 

 

Per tant, el disseny modular permet l'ampliació o modificació del sistema per millorar o 

canviar les seves prestacions actuals, de forma senzilla. Aquest punt és especialment 

important, donat que el sistema és una aplicació lliure que altres entitats que gestionen 

donacions d‟equips podran descarregar i utilitzar i que, a més, la poden modificar per 

adaptar-la a les seves necessitats concretes. 

 

L‟aplicació que s‟ha implementat, té totes les funcionalitats necessàries per gestionar la 

donació d‟equips. Encara que, tal i com s‟ha explicat en l‟apartat de requeriments, es van 

definir una sèrie de requeriments opcionals que, per falta de temps, no es van arribar a 

implementar, com són: 

 

 Formularis de contacte amb l‟administrador 

 Numero d‟iniciatives resoltes i rebutjades de cada usuari receptor 

 Recepció de dades de l‟equip 

 Consultar estadístiques del sistema 

 Proposar donar de baixa un equip 

 Puntuar a un donant mitjançant un comentari  

 Puntuar al donant 

 Llistar/consultar el nombre de descàrregues de les eines d‟esborrat i del SO 

 Modificar l‟XML de l‟equip 

 Comparar XML‟s 
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A més d‟aquests requisits funcionals no essencials definits, a l‟inici del projecte es van 

definir grups de requisits que podrien ser interessant implementar en ampliacions futures, 

com són: 

 

 Classificació tècnica automàtica d'equips 
 Suggeriments de matching entre equips disponibles i iniciatives 
 Intercanvi de projectes i equips entre sistemes 
 Suport tècnic 
 Logístic 

 

Per tant, aquesta és una aplicació que, encara que és completa i suficient per gestionar 

donacions d‟equips informàtics, pot ser ampliada de moltes maneres, per facilitar, encara 

més, la reutilització d‟equips informàtics. 

 

11.3. Valoració personal 

Crec que la realització d'un PFC és una experiència única i molt interessant. Cal planificar 

una activitat que requereix molt de temps i, a més, cal força de voluntat. Durant molts 

mesos estàs treballant en un projecte relacionat amb un tema que t‟interessa i aprenent 

coses noves. 

 

Per altra banda, la realització d‟un projecte implica dedicar moltes hores. En el meu cas, 

l‟he compaginat amb la meva feina i, per tant, han sigut uns mesos de molt treball i 

esgotadors.  

 

Les últimes setmanes d‟implementació, potser són les més dures, ja que s'acaben 

dedicant moltes hores al projecte per tal de poder-lo finalitzar, lliurar a temps i solucionar 

tots els problemes d'última hora.  

 

Per altra banda, la realització de la memòria ha estat una de les tasques que m'ha resultat 

més complicada, ja que no estic acostumat a redactar documents tan extensos. 

 

Gràcies a aquest projecte,  he refrescat coneixements sobre bases de dades, php, html, 

entre d‟altres. A més, he après moltes coses sobre els gestors de contingut i en concret 

sobre Drupal. Encara que a l‟inici del projecte, tenia coneixements de Drupal donat que ja 

havia realitzat un altre projecte amb ell,  al finalitzar aquest projecte m‟he adonat que he 

aprés moltes coses noves que no sabia. Crec que els coneixements que he anat adquirint 

en aquest temps em poden ser molt útils per al futur. De fet, alguns d‟ells ja els he posat 

en pràctica a la meva feina. 

 

En resum, estic satisfet del resultat del projecte, de la feina feta, de les coses apreses i 

d'acabar així l'Enginyeria Informàtica.  
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ANNEX I:  

Manual funcionament del sistema de 

Backups de la Xarxa de Suport a la 

Reutilització 
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12. ANNEX I: Manual funcionament del sistema de Backups  

 

En aquest document que he creat, s‟explica el funcionament del sistema de “backups” 

que he implementat per a la “Xarxa de Suport a la Reutilització”. Es comenten totes les 

funcionalitats i com es porten a terme. 

  

 

12.1. Informació general del sistema de backups 

El sistema permet fer dos tipus de copia de seguretat: 

 Instantània: Quan nosaltres vulguem, podem fer una copia de seguretat del 

sistema.  

 Programada: Es pot configurar fàcilment que el sistema faci copies de seguretat 

cada cert temps (diàries, setmanals, etc). 

Per altra banda, es poden fer copies de seguretat de dues coses: 

 Base de dades del sistema 

 Directori “files”: On Drupal guarda tots els fitxers pujats al sistema (en el nostre 

cas, fotografies de perfil, XML d‟equips, imatges, etc.) 

Es poden configurar diferents destins per les copies de seguretat. Els més recomanables 

(donat que queden registrats fora del sistema) són: 

 Correu electrònic: El sistema envia les copies de seguretat a la direcció 

configurada. 

 Dropbox: El sistema envia les copies de seguretat al directori indicat d‟un compte 

de Dropbox especificat. 

Per altra banda, el sistema permet crear diferents perfils per l‟arxiu de la copia de 

seguretat. D‟aquesta manera, definim com volem que sigui: 

 Amb compressió 

 Encriptada 

 Nom i marca horària 

A continuació, explicaré les diferents finestres de configuració que oferim per gestionar les 

copies de seguretat.  
 

Totes aquestes opcions, son accessibles des de: 

 

Inici › Administra › Gestió del contingut › Backup and Migrate 
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12.2. Manual d’ús del sistema de backups 

En aquest manual s‟explica que es pot fer en cadascuna de les pestanyes del sistema de 

backups.   

 

 

Pestanya Backup – Copia de seguretat ràpida 

 

Aquesta opció, permet realitzar una copia de seguretat instantània del sistema.  

 

Per una banda, al primer desplegable, seleccionem si volem fer la copia de seguretat de 

la base de dades o del directori dels fitxers.  

 

Després, seleccionem on volem que vagi aquesta copia de seguretat (Descarregar, 

correu electrònic, Dropbox, etc.).  

 

Per últim, seleccionem el perfil que indica com volem que sigui la copia de seguretat (a 

zip, encriptada, etc.). 
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Pestanya Backup – Copia de seguretat avançada 

 

Amb aquesta opció, podem definir amb més detall com volem fer la copia de seguretat. 

 

Primer de tot, seleccionem de que volem fer la copia de seguretat (Base de dades o 

arxius del sistema). 
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Després, amb l‟opció “Backup File” seleccionem les característiques de l‟arxiu que es 

generarà com a copia de seguretat (comprimit, nom, etc.). 

 

A continuació, seleccionem les taules i les dades de les mateixes que volem que es 

guardin. Per defecte, es guarden totes les taules i les dades de totes les taules menys les 

de la memòria caché. 
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Després, indiquem com volem que es comporti el sistema durant la copia de seguretat (si 

es posa o no en manteniment) i si volem que ens avisi al acabar la copia de seguretat 

mitjançant un correu electrònic, avisant de si la copia s‟ha realitzat correctament o no.  

 

Per últim, seleccionem el destí de la copia de seguretat (correu electrònic, dropbox, etc.). 
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Pestanya Restaura 

 

Des d‟aquesta pestanya, el sistema ens permet restaurar una copia de seguretat feta amb 

anterioritat.  

 

Donat que la restauració pot suprimir dades i no es pot desfer, es recomana fer la 

restauració primer en un servidor de proves, per estar segur de que tot és correcte o, com 

a mínim, fer un backup manual del sistema  abans de fer la restauració. 

 

Primer, hem de seleccionar que volem restaurar, si la base de dades o els fitxers del 

sistema. Després, seleccionem el fitxer del backup i per últim, fem clic per a que la web es 

posi en estat de manteniment durant la restauració. 
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Pestanya Destins – List Destins 

 

Des d‟aquesta pestanya, es configura els llocs des de on es faran els backups i a on es 

guardaran els backups. 

 

Tal i com es pot veure, a la llista de llocs ara mateix hi ha: 

 Directoris del servidor on es poden guardar els backups. 

 La Base de dades de la que volem que es facin copies de seguretat. 

 Directori Files on es guarden els fitxers pujats pels usuaris a Drupal i d‟on volem 

fer backups. 

 Correu electrònic on volem que s‟enviïn les copies de seguretat. 

 Dropbox  on volem que s‟enviïn les copies de seguretat. 
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Pestanya Destins – Create Destí 

 

Des d‟aquí, podem crear nous llocs com els explicats anteriorment.  

 
Entre els que hi ha, destaquen: 

 

Dropbox 

 

Ens demana introduir un nom per identificar el destí, el camí dins de Dropbox on volem 

que es guardin els backups, l‟email del compte de Dropbox i el password de Dropbox del 

compte. 
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Correu electrònic 

 

Ens demana introduir el nom identificatiu del destí i el correu electrònic on volem que 

s‟enviïn els backups. 
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Pestanya Perfils – List Perfils 

 

Els perfils son els tipus d‟arxius on és guarden els backups. Per exemple, ens permet 

seleccionar si volem backups en zip, encriptats, etc. 

 

A continuació, es poden veure els que hi ha creats actualment: 
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Pestanya Perfils –Create Perfils 

 

Des d‟aquí, es poden crear  nous perfils.  

 

Primer de tot ens demana el nom del perfil, el nom que volem que tingui el fitxer i si volem 

marca horària o no. Després, seleccionem si volem que hi hagi compressió o no i si volem 

que estigui encriptat l‟arxiu.  

 

Per la part de les opcions de la base de dades, és exactament igual que la explicada 

anteriorment. 
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Per últim, seleccionem si volem que durant la realització de la copia de seguretat volem 

que el sistema es posi en estat de manteniment (recomanat) i que ens avisi de que ha fet 

el backup i si és correcta o no. 
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Pestanya Planificacions – List Planificacions 

 

Ara, una vegada que tenim tot el sistema de backups configurat, podem veure les 

planificacions que tenim fetes i crear noves. 

 

En aquest cas, tal i com es pot veure, tenim: 

 Un backup diari per correu electrònic de la base de dades. 

 Un backup dirari a Dropbox de la base de dades. 

 Un backup diari a Dropbox dels fitxers del sistema. 

 

Aquestes planificacions, es poden editar o suprimir. 
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Pestanya Planificacions – Create Planificar 

 

Per últim, podem crear les nostres planificacions. Els passos són:  

1. Seleccionem si volem programar que es realitzi un backup de la base de dades o 

dels fitxers de Drupal. 

2. Seleccionem el perfil del fitxer de backup que volem utilitzar per aquesta 

planificació. 

3. Seleccionem la periodicitat. 

4. Seleccionem el destí que volem.  
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12.3. Passos a seguir per configurar el sistema de backups 

1. Creem els destins on volem que es guardin les copies de seguretat, és recomanable 

crea un destí amb un correu electrònic i un altre amb un compte de Dropbox (fa falta 

crear un compte gratuït a www.dropbox.com). Per fer-ho s‟ha de seleccionar la 

pestanya “Destins” i “Create Destins”: 

 

Dades a introduir per crear un Dropbox com a destí: 

 Destination name: Dropbox. 

 Camí: Directori del Dropbox on es vol que es desin. 

 Dropbox correu electrònic: Usuari de Dropbox 

 Dropbox password: Contrasenya de Dropbox.  

 

 

 

  

http://www.dropbox.com/
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Dades a introduir per crear un Correu electrònic com a destí: 

 Destination name: Identificador del correu electrònic. 

 Adreça de correu electronic: Correu electrònic on s‟enviaran els backups. 

 

2. Creem dues planificacions: una per guardar la Base de dades i una altra per guardar 

els fitxers dels usuaris (files). S‟ha de fer des de “Destins” i “Create Destí”: 

Dades a introduir per crear una planificació per la Base de dades: 

 Nom del programa: Base de dades 

 Backup source: Base de dades predeterminada. 

 Perfil: Recomanem Backup a Zip encriptat a AES 

 Periode: 1 cada dia. 

 Destí: Correu electrònic 

Dades a introduir per crear una planificació per els fitxers dels usuaris (files):  

 Nom del programa: Files 

 Backup source: Files Directory. 

 Perfil: Recomanem Backup a Zip encriptat a AES 

 Periode: un cada dia. 

 Destí: Dropbox (millor que l‟email ja que segurament tingui un pes més gran) 
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Una vegada fet això, tenim el sistema de backups del nostre sistema configurat. 
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ANNEX II:  

Manual funcionament del sistema de 

traducció  
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13. ANNEX II: Manual funcionament del sistema de traducció  

En aquest document, s‟explica el procés per traduir l‟aplicació web implementada.  

Vaig realitzar aquest manual, donat que el sistema de traducció no és intuïtiu i donat que 

una altra persona, mitjançant aquest manual i els mòduls instal·lats, havia de fer la 

traducció. Finalment, donat que per fer la traducció s‟han de modificar algunes parts 

delicades del sistema (com les vistes o atributs), vaig ser jo mateix qui la va fer.  

Una vegada finalitzada la traducció de l‟aplicació web, aquest manual serveix com a 

suport per traduir paraules o frases que faltin o per traduir noves ampliacions del sistema.  

Per facilitar la tasca de traducció,  s‟ha creat un rol traductor i un usuari traductor. Aquest 

usuari, pot realitzar els punts 13.1 i 13.2 d‟aquest manual. Per a la resta de punts, donat 

que es modifiquen coses importants del sistema (com vistes, estats, menús, etc.) es 

requereix el rol administrador. 

 

Per altra banda, els enllaços indicats en aquest document, fan referència al domini actual. 

Si es canvia el domini, s‟haurà de substituir la part iniciar de l‟enllaç, pel nou domini. 

 

Per fer la traducció s‟han instal·lat i configurat els següents mòduls: Block translation, 

CCK translation, Content type translation, Internationalization, Menu translation, profile 

translation, string translation, synchronize translations, taxonomy translation i views 

translation. 

 

13.1. Mòduls amb traducció oficial (fitxers .po) 

 

Els mòduls més importants de Drupal, es troben traduïts en català, castellà i anglès. Si al 

revisar el sistema, alguna funcionalitat utilitzada pels usuaris no es troba en tots els 

idiomes, s‟ha d‟intentar identificar si aquestes funcionalitats pertanyen a algun mòdul 

concret i cercar la traducció d‟aquest mòdul a: 

 

Traduccions al català: http://localize.drupal.org/translate/languages/ca 

Traduccions al castellà: http://localize.drupal.org/translate/languages/es 

 

Si localitzem una traducció, abans de descarregar el fitxer “.po” , hem de comprovar la 

versió del mòdul que tenim instal·lat a:  http://xsr.cat/drupal/es/admin/build/modules  

 

Una vegada tenim el fitxer descarregat, hem d‟anar a: 

 

http://xsr.cat/drupal/en/admin/build/translate/import 

http://localize.drupal.org/translate/languages/ca
http://localize.drupal.org/translate/languages/es
http://xsr.org.es/drupal/es/admin/build/modules
http://xsr.org.es/drupal/en/admin/build/translate/import
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Aquí, adjuntem el fitxer “.po” descarregat i indiquem l‟idioma al que pertany el fitxer “.po” 

adjuntat. 

 

Si no és troba el fitxer de traducció del mòdul, s‟haurà de fer la traducció manual (explicat 

més endavant). 

 

 

 

  



                     Projecte Final de Carrera       

Tardor 2011-2012                                        Plataforma web per a la reutilització d’equips informàtics 

201 

 

13.2. Mòduls sense traducció oficial 

 

En aquesta secció, s‟explica com traduir els mòduls que no tenen traducció en tots els 

idiomes, tant els mòduls fets per nosaltres, com petits mòduls utilitzats que només es 

troben en un idioma. 

 

Per fer aquesta traducció, hem d‟utilitzar l‟enllaç: 

http://xsr.cat/drupal/admin/build/translate/search 

 

Des d‟aquí, es poden afegir traduccions en català i castellà de qualsevol part d‟un mòdul. 

 

Per, exemple: 

 
 
Per traduir la frase “Use this form....” anem a:  

http://xsr.cat/drupal/admin/build/translate/search 

 

 Fem la cerca: 

 
 

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/translate/search
http://xsr.org.es/drupal/admin/build/translate/search
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 I el sistema ens troba la frase que cerquem: 

 
 

 Llavors, es fa clic a edita i ens permet introduir el text en català i castellà: 
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13.3. Traducció dels objectes del nostre sistema  

En el nostre sistema, hem creat diferents tipus de continguts. Els atributs d‟aquests 

continguts, es troben només en un idioma (català). En aquesta secció, s‟explica com fer la 

traducció del nom de tots aquests atributs. 

 

El tipus de contingut que hem creat són: 

 Iniciativa 

 Equips   

 Dades d'usuari 

 Dades del donant empresa 

 Dades del donant particular 

 Dades del receptor 

 Registrar receptor 

 

Encara que el nom del camp estigui escrit en català, el sistema ho considera anglès i per 

tant, hem de fer dues coses per a cada camp: 

1. Canviar el nom per a que estigui en anglès. 

2. Afegir les traduccions en català i castellà. 

 

 

13.3.1. Canviar el nom per a que estigui en anglès. 

 Per trobar tots els tipus de contingut creats al sistema, accedim a:  

http://xsr.cat/drupal/es/admin/content/types 

 
 A continuació, fem clic a “manage fields” del tipus de contingut que vulguem 

traduir. 

http://xsr.org.es/drupal/es/admin/content/types
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 Després, per a cada atribut del tipus de contingut seleccionat, fem: 

1. Clic a “Configura” del camp. 

 
2. Clic a “check basic information”: 
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3. Modifiquem el valor de “Label” posant el nom en anglès de l‟atribut i fem clic a 

continua. 

 

13.3.2. Afegir les traduccions en català i castellà. 

Una vegada fet això, hem d‟afegir la traducció al castellà i al català de l‟atribut. Per fer 

això, hem d‟anar a: 

http://xsr.cat/drupal/ca/admin/build/translate/search  

 
 

 

http://xsr.org.es/drupal/ca/admin/build/translate/search
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Aquí, cerquem el nom de l‟atribut que hem modificat. En el nostre cas, “Description of 

the initiative” 

 
 
El sistema ens troba l‟atribut i fem clic a “edita” per  afegir les traduccions. 
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13.4. Traducció dels títols de les vistes (llistats) 

 Primer de tot, accedim a on es troben totes les vistes del sistema: 

http://xsr.cat/drupal/admin/build/views 

 

 

 Per a cada vista existent s‟ha de fer clic a “edita”.  

 

Encara que el nom del títol de cada camp estigui escrit en català, el sistema ho considera 

anglès i, per tant, hem de fer dues coses per traduir el títol de cada camp: 

1. Canviar el nom per a que estigui en anglès. 

2. Afegir les traduccions en català i castellà. 

 

  

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/views
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13.5. Canviar el nom del títol per a que estigui en anglès. 

 

Per a cada “field” de la vista, es fa clic a sobre i a l‟apartat label que apareix, s‟ha de 

marcar “Personalitza” i introduir el nom del camp en anglès.  

 

Una vegada fet això, fem clic a Actualitza i Desa.  
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13.5.1. Afegir les traduccions en català i castellà. 

 Després, per a cada títol , anem a: 

           http://xsr.cat/drupal/admin/build/translate/search 

 

 Llavors, cerquem el nom en anglès de cada títol: 

 

 Després, al resultat de la cerca, cerquem l‟element que pertany a una vista (view) i 

que té el nom de la vista que hem modificat. Llavors, fem clic a edita: 

 

 Després, introduïm la traducció en català i castellà: 

 
D‟aquesta manera, quedarà traduït el nom del títol de l‟atribut de la vista. 

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/translate/search
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13.6. Traducció dels estats (workflow) 

Els tipus de contingut iniciativa i equips, passen per diferents estats. Aquests estats, 

també s‟han de traduir als tres idiomes.  

 

Encara que el nom del títol de cada camp estigui escrit en català, el sistema ho considera 

anglès i, per tant, hem de fer dues coses per traduir els estats: 

 Canviar el nom per a que estigui en anglès. 

 Afegir les traduccions en català i castellà. 

 

13.6.1. Canviar el nom del títol per a que estigui en anglès. 

 Per accedir als estats, hem d‟anar a:  

http://xsr.cat/drupal/es/admin/build/workflow 

 

 

 Per a cada estat, s‟ha de fer clic a “Editar”, canviar només el nom a l‟anglès i fer 

clic a “Guardar”: 

 

 

http://xsr.org.es/drupal/es/admin/build/workflow
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13.6.2.  Afegir les traduccions en català i castellà. 

Després, de la mateixa manera que hem fet als aparats anteriors, s‟ha de cerca el nom en 

anglès a: http://xsr.cat/drupal/admin/build/translate/search 

 

Una vegada s‟ha trobat el nom de l‟estat, es fa clic a “edita” i s‟escriu el nom de l‟estat en 

català i castellà. 

  

 

  

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/translate/search
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13.7. Traducció de l'entorn (Menús/blocs). 

 
Configurar els menús/blocs existents per a que només apareguin a la web quan és 

selecciona l‟idioma en que estan fets. 

 

Els menús es troben creats en català. Per tant el procés consta de dues parts: 

 Configurar els menús existents que es troben en català per a que només 

apareguin a la web si està seleccionat l‟idioma català. 

 Crear els menús en castellà i anglès. 

 

13.7.1. Configurar els menús existents. 

 

 Accedim a: http://xsr.cat/drupal/admin/build/block  

 
 Fem clic a “configura” per a cada bloc que estigui fet en català. Després, 

seleccionem en quin idioma volem que el bloc sigui visible (català). Donat que el 

següent pas és crear blocs iguals a aquest però en altres idiomes , aprofitem per 

mirar els rols que tenen accés al bloc i  fem clic a “desa el bloc”. 

  

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/block
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13.7.2. Crear menús en castellà i anglès 

Per a cada menú existent a: http://xsr.cat/drupal/admin/build/menu  

 
S‟ha d‟accedir al menú per veure els enllaços (tant nom com adreça): 

 
 

A continuació, hem de crear un nou menú en castellà i anglès, ficant un títol i un nom del 

menú. Per fer-ho, anem a:  

 

http://xsr.cat/drupal/admin/build/menu/add  

 

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/menu/add
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Després, fer clic a afegeix element (per afegir un enllaç al menú):  

 
Seleccionem el camí de l‟enllaç, el títol de l‟enllaç, l‟dioma i fem clic a “Desa”. 
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Repetim aquest procés fins que hem afegit tots els enllaços al menú. 

 
 

Al crear un menú, automàticament es crea un bloc. Per tant, ara hem d‟activar el bloc per 

a que sigui visible.  

 

Per fer-ho, accedim a: http://xsr.cat/drupal/admin/build/block 

 

 

  

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/block
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Després, fem clic a “configura” al nou bloc relacionat amb el menú que hem creat, 

seleccionem l‟idioma i els rols que poden veure el bloc (hem de recordar els rols que 

poden accedir al bloc que es troba en català: 

 
 

Per últim, hem de configurar en quina part de la web volem que aparegui el bloc (hauria 

de ser la mateixa part que la versió en català) (http://xsr.cat/drupal/admin/build/block). 

Seleccionem la regió on volem que aparegui i fem clic a “Desa els blocs”. 

 

  

http://xsr.org.es/drupal/admin/build/block
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En el cas del “Primary link” (menú superior), com que no té títol, funciona diferent. 

 

 Accedim al llistat de menús: 

http://xsr.cat/drupal/admin/build/menu 

 

 Accedim a primary link: 
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 Fem clic a “Afegir element” 

 

I omplim les dades de l‟enllaç, seleccionant l‟idioma corresponent. D‟aquesta manera, 

cada enllaç del menú està relacionat amb un idioma i només es mostrarà quan estigui 

l‟idioma corresponent seleccionat. Això no era suficient en els altres casos, donat que els 

menús tenen un títol i aquest ha d‟estar traduït a tots els idiomes. 
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13.8. Traducció del contingut nou 

L‟usuari final, que instal·larà la seva propia versió del sistema, té fues opcions: 

 Configurar el sistema amb un únic idioma 

 Configurar el sistema per a tenir 2/3 idiomes simultanis 

 

13.8.1. Únic idioma 

L‟usuari final farà la web en un únic idioma, per tant, el que s‟ha de fer, és configurar el 

site per a que només s‟utilitzi un idioma. D‟aquesta manera, cada vegada que es crea un 

contingut, no farà falta crear el contingut en la resta d‟idiomes. 

 

 Per deixar només una llengua activada, s‟ha d‟anar a: 

 

http://xsr.cat/drupal/admin/settings/language 

 
 Aquí, s‟ha de seleccionar la llengua que vulguem “Per defecte” i deshabilitar la 

resta de llengües. D‟aquesta manera: 

 Desapareix el botó de canvi d‟idioma. 

 Els continguts creats es creen automàticament en la llengua que s‟ha definit 

pel sistema. 

http://xsr.org.es/drupal/admin/settings/language
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13.8.2.  Més d’un idioma 

Si es vol només dos idiomes, com que inicialment el sistema esta habilitat per tres 

idiomes, s‟ha d‟accedir a:  http://xsr.cat/drupal/admin/settings/language i aquí deshabilitar 

l‟idioma que no vulguem.  

 

Tenir més d‟un idioma, implica que l‟usuari final ha de fer el contingut en els tres idiomes 

de forma que quedin "enllaçats".  

 

A continuació, faig una explicació de com s‟ha de fer amb el tipus de contingut “Page”, 

que pot servir per fer noticies.  

 

 Primer, accedim a l‟enllaç per crear una pàgina: 

 

 http://xsr.cat/drupal/es/node/add/page  

 
 Seleccionem l‟idioma, escrivim el títol i el contingut. 

 

 

 

 

 

 

 

http://xsr.org.es/drupal/admin/settings/language
http://xsr.org.es/drupal/es/node/add/page
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 Una vegada creat el contingut, ens mostra una vista prèvia on hem de seleccionar 

l‟opció “Tradueix”. 

 
 Després, fem clic a “afegir traducció” per a cada idioma: 

 

 

13.9. Traducció del títol i l’eslògan 

Una part important de la web és el títol i l‟eslògan. Per traduir aquestes dues coses, es pot 
fer d‟una manera molt senzilla mitjançant els següents passos: 
 

1.  Editem l‟arxiu /sites/default/setting.php i afegim les següents línees:  

 

 

      

 

$conf['i18n_variables'] = array(„site_name‟, „site_slogan‟); 
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2.  Desem l‟arxiu. 

3. Esborrem la cache del navegador i executem cron (en el nostre cas 

http://xsr.cat/cron.php ) 

4. Si anem a “informació del lloc” ( http://xsr.cat/admin/settings/site-information ) 

veurem que els camps slogan i títol posa “This is a multilingual variable”. 

5. Ara, per a cada idioma, només hem d‟accedir a la web d‟informació del lloc i 

introduir el títol i slogan que vulguem. 

  

A aquesta llista del fitxer setting.php es poden afegir molts més elements traduïbles, 

encara que per major part de la resta d‟elements hi ha alternatives molt més adequades.  

 

 

 
 

  

http://xsr.org.es/cron.php
http://xsr.org.es/admin/settings/site-information
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13.10. Traducció de la portada 

En el nostre cas, la portada és un panel. Per aconseguir tenir una portada en cada 

idioma, s‟han de crear variants del nostre panel. 

 

Cada variant, ha de tenir una “Selection rule”que indiqui que només s‟ha de mostrar 

segons un idioma concret. Ara, només faltarà que per cada variant fiquem els títols en 

l‟idioma corresponent.  
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14. BIBLIOGRAFIA 

En aquest apartat, es pot veure tota la bibliografia consultada per la realització del 

projecte. Aquesta, es presenta agrupada per temàtiques: 

 

 Drupal:  

http://drupal.org 

http://www.drupal.org.es/ 

http://www.drupalweb.com 

http://drupalmania.com 

http://drupal-translation.com/es/ 

Llibre “Pro Drupal Development” John K. VanDyk and Matt Westgate.  

Llibre “Aprende Drupal 6. Curso de creación y gestión de portales web”. Fran Gil y Adolfo 

Romaní. 

 

 Manual de PHP: 

http://es.php.net/manual  

 

 Guía de CSS: 

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasReferencia/CSS21/ 

 

 UML: 

http://www.uml.org/ 

 

 SQL: 

http://www.programacion.net/bbdd/tutorial/sql 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/9/ 

 

 LOPD: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html 

http://www.derecho.com/legiislacion/boe/735136 

 

 

 Informació general  

http://es.wikipedia.org 

 

 Metodologia i Planificació  

Apunts de diferents assignatures de la carrera com ES1, ES2, PGPSI, PDGPE, entre 

d‟altres. 

 

 

 

 

 

http://drupal.org/
http://www.drupal.org.es/
http://www.drupalweb.com/
http://drupalmania.com/
http://drupal-translation.com/es/
http://es.php.net/manual
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasReferencia/CSS21/
http://www.uml.org/
http://www.programacion.net/bbdd/tutorial/sql
http://www.desarrolloweb.com/manuales/9/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://www.derecho.com/legiislacion/boe/735136
http://es.wikipedia.org/
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