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INTRODUCCIÓ
Per la situació d’aïllament és fonamental que internet arribi a totes les llars per tal
que la població pugui accedir a la informació i ajudar a la integració de tots els
estudiants en la tele-educació, etc.
L’aplicació DonoMiWifi dona la possibilitat de posar en contacte a persones que
comparteixen la seva WiFi amb persones properes que necessiten accés a
internet.

Política de privacitat
Quan una persona es connecta a la aplicació, es mostren els contactes de les persones que estan
en un radi proper a la seva ubicació. Per això, és necessari conèixer la ubicació a on es situa la
connexió WiFi i poder informar a les persones que cerquen una WiFi per a connectar-se.
Llegir política de privacitat completa.

Requeriments tècnics
Es pot accedir amb l’APP d’android i també a través del web.
L’aplicació es pot descarregar des de la botiga d’aplicacions de Android o des de la pagina de la
APP https://evenbytes.com/donomiwifi/
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Aplicació per android “DonoMiWifi”
Accés web DonoMiWifi (https://evenbytes.com/donomiwifi/

Pros i contres
Pros:
• Es pot accedir amb navegador, per tant des de qualsevol dispositiu amb navegador.
• És d’ús gratuït.
• No hi ha restricció geogràfica.
• Disponible en català.
Contres:
• L’aplicació només està per a Android.
• És necessari iniciar sessió amb un compte dels següents serveis (google, Microsoft, Dropbox,
Smartsheet, Box o Salesforce).
• En compartir la teva WiFi publiques el teu contacte: nom, email, telèfon (opcional) indispensable
perquè es puguin posar en contacte amb tu i donar accés a la WiFi.

Passos a realitzar
Detallem els passos per compartir la teva xarxa WiFi o com connectar-te a la WiFi que algú
comparteix. Un cop accedeixes per el web o l’aplicatiu Android s’ha d’iniciar sessió mitjançant un
dels comptes següents:
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1 - Compartir wiﬁ
Un cop a dins de l’eina si volem compartir la nostra WiFi hem de prémer el boto a la part inferior
“Vull donar el meu Wifi”.

Aleshores s’obrirà un petit formulari per omplir les dades necessàries contacte, ubicació, etc:

2 - Connectar-se al wiﬁ que algú comparteix amb l’app
Un cop a dins de l’eina si volem connectar-nos a una WiFi que algun veí comparteix hem de
prémer el botó a la part inferior “Necessito WiFi”.
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Aleshores s’obrirà un petit formulari per omplir les dades necessàries contacte, ubicació, etc:

Després de guardar el formulari, s’obrirà un mapa a on podrem veure els veïns que comparteixen
la seva WiFi. Fent clic al punt podrem veure informació del nom de la WiFi i la informació de
contacte del propietari del WiFi per poder sol·licitar-li la contrasenya de la xarxa WiFi.
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3 - Esborrar la nostra xarxa wiﬁ compartida
En qualsevol moment podem esborrar la nostra xarxa WiFi compartida amb el boto
“Les meves dades”:
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Un cop obert “Les meves dades”, hem de seleccionar la nostra WiFi al mapa i quan s’obri la
informació ens apareix un boto per esborrar la informació.

Reconeixement a DonoMiWiFi
Pàgina oficial: https://evenbytes.com/donomiwifi/
Idea promoguda per “Red Cántabra de Apoyo Mutuo” y “Creando Estudio Gráfico”.
Aplicació desenvolupada per Evenbytes.

