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Introducció

Un dels camps de la informàtica que es troba en constant evolució i experimentació
és el del disseny i desenvolupament d’interfícies d’usuari. I això no només es
degut a l’evolució d’eines de desenvolupament o aparició de nous estàndards, si
no també al desenvolupament d’interfícies hardware que donen la volta a la forma
d’interacció habitual amb les màquines.
En aquesta primera unitat didàctica farem una introducció a les interfícies d’usuari
i a la seva història i els elements que habitualment s’utilitzen dins d’una interfície
per aconseguir una bona interacció home-màquina.
També farem un repàs a algunes de les eines que podem emprar per desenvolupar
els diferents tipus d’interfície, tant de programari lliure com privatiu. Dins
d’aquest procés de desenvolupament, juga un paper important el llenguatge XML,
que ens permetrà exportar, modificar i importar els nostres dissenys entre diferents
eines de disseny. Veurem amb exemples com utilitzar aquest llenguatge.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Genera interfícies gràfiques d’usuari mitjançant editors visuals fent servir
les funcionalitats de l’editor i adaptant el codi generat.
• Crea una interfície gràfica fent servir els assistents d’un editor visual.
• Utilitza les funcions de l’editor per situar els components de la
interfície.
• Modifica les propietats dels components per adaptar-les a les necessitats de l’aplicació.
• Analitza i modifica el codi generat per l’editor visual.
• Associa als esdeveniments les accions corresponents.
• Desenvolupa una aplicació que inclou la interfície gràfica obtinguda.
2. Genera interfícies gràfiques d’usuari basades en XML fent servir eines
específiques i adaptant el document XML generat.
• Descriu les avantatges de generar interfícies d’usuari a partir de la seva
descripció XML.
• Genera la descripció de la interfície en XML fent servir un editor gràfic
• Analitza el document XML generat.
• Modifica el document XML.
• Assigna accions als events.
• Genera codi corresponent a la interfície a partir del document XML.
• Programar una aplicació que inclou la interfície generada.

Disseny d'interfícies. Confecció
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1. Confecció d’interfícies d’usuari

Actualment, teniu al voltant multitud d’exemples d’aplicacions informàtiques,
amb les interfícies d’usuari corresponents, que ajuden a la vida quotidiana
dels éssers humans. Naturalment, davant un ordinador, es faran servir moltes
aplicacions, però davant un caixer automàtic en què es volen treure diners o fer
qualsevol altra operació, caldrà interactuar amb un altre tipus d’interfície d’usuari
(que serà interactiva, en aquest cas).
N’hi ha, però, molts més exemples: avui dia veure el televisor, amb el TDT
incorporat, representa haver de fer servir una sèrie de menús i opcions. Aquest és
un altre tipus d’interacció entre un maquinari electrònic i les persones, mitjançant
un altre tipus d’interfície d’usuari. També ho serà un reproductor d’MP3, que
portarà una petita interfície molt simple, però necessària per al seu funcionament.
I no cal que parlem de les interfícies que porten tots els aparells dedicats a l’oci,
com les consoles de videojocs. I es podria parlar també dels telèfons mòbils.
Les interfícies d’usuari estan en contínua evolució i s’han de conèixer una sèrie
d’eines que en permetin el desenvolupament.

1.1 Introducció a les interfícies d’usuari
Començarem recordant el funcionament d’un sistema informàtic. Com aconsegueix un usuari manegar com a ell li interessa un ordinador? El conjunt de peces
que componen el maquinari d’un ordinador haurà d’arribar a funcionar segons els
desitjos de l’usuari. Però la relació entre un i l’altre tindrà alguns actors intermedis,
com es pot veure a la figura 1.1.
Fi g u r a 1 . 1 . Actors en la relació amb el maquinari
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En primer lloc es troba el sistema operatiu, encarregat de la gestió i la coordinació
de les tasques que porten a terme un intercanvi d’informació entre els diferents
recursos. Es compondrà d’un sistema d’entrada/sortida, de la gestió de processos,
de la gestió de la memòria principal o del sistema d’arxius, entre d’altres. A la
vegada actuarà d’interfície entre el maquinari i les aplicacions utilitzades.
En segon lloc tindrem les aplicacions. Aquestes es troben per sobre del sistema
operatiu (el qual necessitaran, adaptant-se a ell) i per sota dels usuaris. Les
aplicacions tindran unes funcionalitats concretes, i ajuden els usuaris a aconseguir
els seus objectius determinats.

CES
L’International Consumer
Electronic Show –abreujat com a
CES– és la fira mundial anual
més important de tecnologies de
consum, amb les novetats més
importants del mercat.

On es troben les interfícies? Les interfícies formen part de les aplicacions. Són la
part de les aplicacions amb la qual es relacionaran els usuaris.
A la figura 1.2 es pot veure un exemple d’interfície actual d’un microones,
presentat al CES 2010, juntament amb una rentadora. Les seves interfícies estan
basades en Android, sistema operatiu per a dispositius mòbils basat en una versió
modificada de Linux.
F i g u r a 1 . 2 . Interfície d’un microones

Hi ha molts tipus d’aplicacions informàtiques. Es poden agrupar segons la
finalitat, l’entorn d’ús, si són d’ús genèric o si són fetes a mida, però també
es poden agrupar segons si són aplicacions de gestió empresarial, per a l’oci,
ofimàtiques, de gestió del maquinari, aplicacions en un entorn client-servidor,
en un entorn web... Ens fixarem al llarg dels apartats següents en aquelles
interfícies pertanyents a utilitats creades per facilitar les tasques o automatitzar
els procediments tant a escala empresarial com a escala massiva d’usuaris.

1.1.1 Què són les interfícies d’usuari?
Hi ha molts tipus d’interfícies d’usuari en molts àmbits diferents. Per aquesta raó
és difícil trobar una definició única que deixi clar el concepte.
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Una aplicació informàtica tindrà diverses interfícies d’usuari. Una interfície
d’usuari és un conjunt d’elements (que poden pertànyer al programari o al
maquinari) que ofereixen una informació a l’usuari, i permeten, a més a
més, la interacció (física o lògica) entre l’usuari i l’ordinador, per mitjà d’un
dispositiu perifèric o un enllaç de comunicacions.
Dintre de les interfícies d’usuari dissenyades per a aplicacions informàtiques,
nosaltres ens fixarem en les interfícies d’usuari gràfiques o GUI (graphical user
interface). Les GUI permetran a l’usuari interactuar amb el sistema informàtic de
més maneres que la que històricament ha estat l’única alternativa fins fa uns anys:
teclejar instruccions complexes i difícils d’entendre per a l’usuari no expert.

Les interfícies gràfiques d’usuari (GUI) són aquelles que fan servir elements
gràfics, com poden ser menús, finestres o diàlegs, a més de l’ús d’altres
recursos del sistema informàtic (perifèrics com el teclat, el ratolí o el so)
per permetre a l’usuari interactuar amb l’ordinador de manera molt senzilla
i intuïtiva.
Una de les novetats més importants de les interfícies gràfiques d’usuari, apareguda
a mitjan anys vuitanta, va ser l’aparició del ratolí com a perifèric. Utilitzarlo permet als usuaris poder precisar l’execució de les instruccions, per poder
interactuar amb les interfícies sense necessitat de teclejar una sola instrucció.
Actualment podem trobar un ús generalitzat de les interfícies gràfiques d’usuari.
La gran majoria dels sistemes operatius tenen aquest tipus d’interfície, de tal
manera que integrar una aplicació al sistema operatiu sigui molt senzill, i només
calgui adaptar alguns paràmetres. Fins i tot hi ha dispositius que han desenvolupat
el seu sistema operatiu propi, com els dispositius mòbils, amb les seves interfícies
pròpies. A la figura 1.3 es pot veure un exemple amb l’iPad, d’Apple.
F i g u r a 1 . 3 . Interfície gràfica IPAD
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Alguns exemples d’interfícies gràfiques d’usuari els podem trobar en els sistemes
següents:

• Windows: la interfície d’usuari de Windows ha anat evolucionant juntament amb l’evolució del sistema operatiu. No té res a veure la interfície
de l’antic Windows 3.1 amb la del Windows 95, el Windows XP, el
Windows Vista o el Windows 7. Totes tenen alguns denominadors comuns,
com oferir un menú d’inici, una barra de tasques, un escriptori i algunes
característiques com l’execució de diverses finestres de manera simultània
o la configuració de moltes de les seves funcionalitats.
• MAC: els sistemes informàtics dels Mac porten un sistema operatiu Mac
OS X. El nom de la interfície gràfica d’usuari que incorpora el seu sistema
operatiu es coneix com a Aqua (des de l’any 2000). Abans, amb els sistemes
operatius Mac OS 8 i 9 la interfície gràfica d’usuari s’havia anomenat
Platinum. Es tracta d’una interfície que intenta oferir uns colors i unes
textures prou atractives per ajudar a l’èxit del sistema operatiu. Aporta un
Dock, una barra d’accessos directes a les aplicacions i a les carpetes de
documents, que facilita la navegació pel sistema. Incorpora també un menú
sempre a la mateixa ubicació, que anirà canviant en funció de l’aplicació
que estigui activa.
• Linux: el sistema UNIX/Linux porta una interfície primària o bàsica de
tipus text, i era l’únic sistema per poder-hi interactuar fins no fa gaire temps.
Actualment hi ha diverses interfícies gràfiques, com:
– X Window: incorpora un model client-servidor que permet l’ús
directe per part de les aplicacions dels perifèrics d’entrada/sortida.
– KDE (SUSE Linux): entorn d’escriptori per a diversos sistemes
operatius. Permet l’execució automàtica de nous dispositius de dades,
incorpora un inici ràpid.
– GNOME: entorn d’escriptori dins el projecte GNU. Va néixer com a
alternativa al KDE. Millora la usabilitat i aporta elements útils per a
discapacitats.
– Open Look: permet veure i executar diverses aplicacions de manera
simultània en diferents finestres.

A continuació es mostren alguns exemples d’interfícies per als tres sistemes
operatius que s’han explicat.
A la figura 1.4 és pot veure un exemple d’interfícies en el sistema operatiu
Windows 3.11.

Desenvolupament d’interfícies
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Fi g u r a 1 . 4 . Interfície gràfica de Windows 3.11|Unitat1 Apartat1|http:

/en.wikipedia.org/wiki/File:Windows_for_Workgroups.png

A la figura 1.5, un de Linux.
Fi g u r a 1 . 5 . Interfície gràfica de UNIX

A la figura 1.6 un exemple d’interfícies en un sistema operatiu Mac OS.
F igura 1.6. Interfície gràfica d’un Mac

Cada interfície tindrà la seva raó de ser i les seves funcionalitats ben definides,
però podem establir algunes funcions principals que poden acomplir les interfícies

Disseny d'interfícies. Confecció
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gràfiques d’usuari. Hi podem trobar:
• Configuració de les interfícies gràfiques d’usuari i de l’entorn de treball.
• Control d’accés a una aplicació informàtica.
• Sistemes d’ajuda interactius.
• Gestió i manipulació de directoris i arxius d’un sistema operatiu.
• Arrancada i tancament d’un sistema informàtic mitjançant un sistema
operatiu.
• Intercanvi de dades entre diferents aplicacions.
• Comunicació entre sistemes informàtics.
• Ajuda al desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
• Ajuda al disseny i desenvolupament d’interfícies gràfiques d’usuari.
• Gestió i manipulació de les funcionalitats que es puguin configurar en els
sistemes informàtics.

CLI
Acrònim de command line
interface, és a dir, ‘interfície de
línia d’instruccions’. Permet als
usuaris interactuar amb
l’ordinador per mitjà de línies de
text simples que contenen
instruccions.

Totes aquestes funcions principals més habituals de les interfícies d’usuari es poden encabir dintre de l’objectiu principal d’una interfície d’usuari, que consisteix a
comunicar-se de manera senzilla i agradable amb l’usuari per mitjà d’un dispositiu
d’entrada/sortida.
Però no totes les interfícies han estat, ni són, senzilles i agradables d’utilitzar. Les
interfícies de línies d’instruccions (CLI, command line interface), són un tipus
d’interfície més arcaic, però amb algunes funcionalitats molt més pràctiques per
als seus usuaris, normalment usuaris més experts.
Qui preferirà fer servir una interfície de tipus CLI abans que una interfície gràfica
d’usuari? Els usuaris amb molts anys d’experiència, que van haver d’aprendre les
instruccions bàsiques per poder treballar amb els sistemes operatius i estan més
habituats a aquest tipus d’interfícies, o, simplement, les volen fer servir, ja que una
instrucció complexa serà molt complicada de representar mitjançant els elements
que ofereixen les interfícies gràfiques.
Altres dispositius de maquinari faran necessari l’ús d’aquestes interfícies. Per
exemple, un encaminador o un commutador una mica complex oferirà unes possibilitats de programació que requeriran el treball mitjançant línies d’instruccions.
Tots els sistemes operatius ofereixen la possibilitat de treballar mitjançant un
intèrpret d’instruccions, per exemple el shell de UNIX, o el símbol del sistema
de Windows. Caldrà tenir també en compte que no totes les funcionalitats es
poden representar mitjançant interfícies d’usuari. Per exemple, les funcionalitats
que requereixen moltes instruccions seran difícilment programables mitjançant
interfícies; en canvi, amb una petita programació Batch en Windows o els shell
scripts en UNIX, es programaran amb facilitat.

Desenvolupament d’interfícies
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Un dels punts crítics serà el disseny de les interfícies d’usuari. Caldrà que
acompleixi tots els requisits i que sigui senzilla d’utilitzar. Si en la fase de disseny no s’aconsegueixen aquestes premisses, difícilment s’obtindrà una interfície
adequada per ser utilitzada de manera agradable i senzilla per els seus usuaris,
sense que aquests necessiten hores de formació o un bon manual al costat mentre
interactuen amb la interfície.

1.1.2 Evolució de les interfícies d’usuari
Parlar actualment d’interfícies gràfiques d’usuari és una qüestió que sembla que
no tingui gaire raó de ser, ja que les interfícies són part del nostre dia a dia, com
un element molt quotidià del que no sembla que sigui necessari parlar. Però no
sempre ha estat així. No fa gaire temps no es podia parlar d’interfícies gràfiques,
o, si se’n podia parlar, com a mínim no era del mateix tipus d’interfícies de què
podem gaudir ara.
Al llarg dels anys les interfícies gràfiques han estat lligades de les mans amb els
sistemes operatius. A mesura que aquests anaven evolucionant, les interfícies
de les aplicacions que s’executaven sobre aquells sistemes operatius havien
evolucionat en la mateixa mesura, o més, si això era possible.
Els sistemes operatius gràfics van apropar la informàtica a molts més usuaris dels
que fins aquell moment havien fet servir els ordinadors. Ja no era necessari ser
coneixedor de les ordres que calia introduir per la línia d’instruccions o tenir
coneixements de BASIC. Per exemple, quan va aparèixer el Windows 3.1, el
primer sistema operatiu de gran consum basat en finestres, moltes aplicacions es
van adaptar a aquest nou tipus d’interfícies i també es van basar en finestres, i això
va fer molt més fàcil i accessible l’ús de la informàtica al gran públic.
Per poder comprendre l’evolució de les interfícies, cal també que ens fixem en
l’evolució del maquinari sobre el qual executem els programes i en l’evolució
de les tècniques d’enginyeria del programari. A mesura que el maquinari
evolucionava en prestacions i baixava en cost hi havia una lluita per aconseguir el
negoci de la informàtica de gran consum a escala de programari, és a dir, pel que
fa a sistemes operatius. Tot això ha portat a una lluita entre diferents empreses per
desenvolupar els entorns més agradables i senzills d’utilitzar, fet que ha provocat
una contínua evolució de les interfícies al llarg dels darrers anys.
Empreses com Apple, Xerox, Be o Microsoft han estat les que més temps i diners
han dedicat a aquesta tasca durant les darreres quatre dècades. A més, també han
intercanviat algunes acusacions i demandes entre elles.
Al llarg del temps es pot dividir l’evolució de les interfícies d’usuari en les fases
següents:
• Interfícies d’usuari basades en la línia d’instruccions (fins als anys setanta).
• Naixement de les interfícies d’usuari, cap a l’any 1970.
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• Evolució envers les interfícies gràfiques d’usuari (1980-1995).
• Interfícies gràfiques d’usuari no basades en instruccions (1996-2001).
• Interfícies gràfiques d’usuari interactives (2002-ara).

Interfícies d’usuari basades en la línia d’instruccions

En els inicis dels sistemes informàtics no hi havia cap interfície d’usuari. Si
es volia modificar la programació s’accedia directament al maquinari per fer les
adequacions pertinents. Posteriorment, amb la programació per lots tampoc no hi
havia una interfície que permetés la interacció. L’usuari havia d’indicar un conjunt
d’instruccions al sistema que, una vegada processades, oferiria uns resultats.
A partir dels anys seixanta, amb els llenguatges d’ordres, es va arribar a la interfície
de línia d’instruccions. Aquesta interfície permetia a l’usuari interactuar amb
l’ordinador amb una línia de text, que serviria com a text que portaria inclòs una
ordre.
Cal tenir en compte que estem parlant d’una època en la qual un únic ordinador
central donava servei a molts usuaris, que van enviant instruccions a aquest
ordinador central, que distribueix el seu temps entre les sol·licituds.
A la figura 1.7 es pot veure un exemple d’aquell tipus de màquines.
F igura 1.7. Interfície basada en línia d’instruccions

Naixement de les interfícies d’usuari (1970)

En la dècada dels setanta es comença a evolucionar envers l’ús d’un ordinador
per part d’un únic usuari. Aquests primers ordinadors personals permetran als
usuaris emmagatzemar informació, editar-la i compartir-la d’una manera senzilla.
Les aplicacions que es desenvolupen segueixen aquests objectius i intenten oferir
unes interfícies d’usuari adequades per aconseguir-lo. S’acostuma a fer servir
un disseny d’interfícies de dues dimensions amb menús jeràrquics de pantalla
completa. Es fan servir les tecles de funció com una manera d’interactuar amb
les aplicacions i de completar els menús.
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Alhora l’empresa Xerox va desenvolupar, després de molts anys d’investigacions
al PARC (Palo Alto Reseach Center), l’ordinador Xerox Star l’any 1981. Dintre
d’aquestes investigacions, l’any 1973 es va desenvolupar la primera interfície
gràfica d’usuari. L’objectiu era obtenir un sistema informàtic prou petit per poder
ser transportable, per treballar en una oficina, amb un sistema operatiu amb
interfície gràfica i poder compartir informació de manera senzilla.
A la figura 1.8 és pot veure un exemple del Xerox Star.
F i g u r a 1 . 8 . Xerox Star

Evolució envers les interfícies gràfiques d’usuari GUI (1980-1995)

En la dècada dels vuitanta els ordinadors personals es van fer més habituals per
al gran públic, encara que les interfícies gràfiques d’usuari tardarien una mica
a arribar. En aquesta fase es comencen a fer servir les interfícies anomenades
WIMP (windows, icons, menus and pointer), és a dir, interfícies que disposen del
moviment d’un punter per la pantalla i que tindran finestres, icones i menús. Es pot
considerar que fins al moment es treballava en dues dimensions amb les interfícies
amb línies d’instruccions i, a partir de l’aparició de les interfícies WIMP, es pot
considerar que es fa servir una tercera dimensió que permet treballar amb més
d’una finestra (i aplicació) a l’hora, superposant una a sobre de l’altra.
Les GUI permeten als usuaris treballar directament en aquelles funcionalitats que
els interessen, i s’han de desplaçar fins a altres interfícies per localitzar i poder fer
servir altres funcionalitats. Ofereixen una interacció amb els usuaris que es basa
en la manipulació directa, ofereix els elements importants per a l’usuari a cada
interfície i en permet la manipulació.
Les primeres interfícies gràfiques hem vist que es van començar a desenvolupar
a mitjan anys setanta (Xerox), però fins a mitjan anys vuitanta no les van desenvolupar massivament altres empreses, cosa que va provocar l’ús més generalitzat
dels ordinadors. En el quadre següent podem veure l’evolució de les interfícies i
alguns sistemes operatius que es van anar desenvolupant:
• 1981: Xerox Star

WIMP
Tipus d’interfície, acrònim de
windows, icons, menus and
pointers, és a dir, ‘finestres,
icones, menús i punters’.
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• 1984: Apple Macintosh

• 1985: Commodore Amiga, Microsoft Windows 1.0

• 1990: Microsoft Windows 3.0

• 1992: IBM OS 2 2.0

• 1995: Microsoft Windows 95

• 1998: KDE/ Gnome

• 2001: Apple Mac OS X 10.0, Microsoft Windows XP

Interfícies gràfiques d’usuari no basades en instruccions (1996-2001)

A partir de l’any 1995 hi ha un canvi molt important en l’ús de les interfícies
d’usuari. L’aparició de sistemes operatius que interactuen amb els usuaris de
manera única i completa amb GUI va convertir les interfícies en un element més
de consum i va generalitzar més encara l’ús dels ordinadors personals dintre de
les cases i els sistemes informàtics a les organitzacions.
Aquest gran canvi va comportar un canvi en la manera de desenvolupar aplicacions
per als nous sistemes operatius gràfics, i va permetre també investigar i evolucionar
molt més en aquest camp.
Les interfícies gràfiques d’usuari continuen fent servir elements de les interfícies
de l’estil WIMP, però com més va més evolucionats, amb nous elements i
funcionalitats. Una de les novetats més importants és l’aparició d’elements
multimèdia que es poden afegir a les interfícies, com sons (ja siguin alertes que
avisen l’usuari d’una mala interacció o un so de fons que es pot escoltar durant el
funcionament de la interfície).
Aquests elements es poden considerar, utilitzant el terme amb cometes, una
“dimensió” més per afegir a les dues dimensions que tenien les interfícies d’estil
WIMP, encara que no es pot parlar pròpiament d’una tercera “dimensió”, els
elements que s’afegeixen de tipus multimèdia, so o interpretació de veu o realitat
virtual és cap a on van començar a evolucionar les interfícies.
A la figura 1.9 es pot veure un exemple de sistema operatiu amb un entorn
WIMP. El sistema operatiu de l’exemple es diu Haiku, un projecte de codi obert
desenvolupat en C++ que vol recrear el sistema operatiu BeOS.
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Fi g u r a 1 . 9 . Exemple d’interfície gràfica no basada en instruccions

Interfícies gràfiques d’usuari interactives (2002-ara)

Les interfícies gràfiques que ens trobem actualment (i l’evolució envers les que
ens trobarem en el futur) van encaminades a fer servir encara més dimensions i
altre evolucions.
La primera nova “dimensió” que es va incorporar va ser la de fer servir elements
multimèdia. En alguns casos per necessitat i en altres per investigar envers una
evolució que faci encara més senzilles i útils les interfícies. Un element multimèdia podrà ser la incorporació d’imatges a les interfícies, de sons o d’animacions.
Per aquesta raó es podria considerar una tercera “dimensió” el concepte de temps
(les animacions faran servir un temps estipulat perquè es pugui completar) o fins
i tot una quarta “dimensió” amb el concepte de comunicació verbal. Avui dia les
persones amb deficiències visuals poden fer servir una interfície gràfica gràcies
a les indicacions verbals que pot oferir cada element de la GUI i a dispositius
d’entrada de dades específics per a ells.
Però tampoc no es deixarà de costat en el futur l’aprofitament de les noves
possibilitats que pot oferir afegir una tercera dimensió real a les interfícies, gràcies
també a l’evolució dels dispositius de sortida més habituals, les pantalles, que
després d’evolucionar a la tecnologia de LED (també en les pantalles d’ordinadors), arribaran més aviat que tard a la tecnologia 3D, cosa molt aprofitable per
les interfícies per explorar noves possibilitats.

1.1.3 Tipus d’interfícies d’usuari
Les interfícies gràfiques es poden classificar en diferents tipus en funció de les
característiques i funcionalitats que tinguem en compte. Si es parla de tipus
d’interfícies, en podem trobar algunes que es fan servir en els diferents sistemes
operatius.
Per exemple, hi ha un tipus d’interfícies basades en WIMP. WIMP mostra un tipus
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Usuaris d’interfícies
Caldrà tenir en compte el nivell
de coneixements dels usuaris de
les aplicacions i les interfícies a
l’hora de dissenyar-les. Hi ha
usuaris novells, usuaris
intermedis i usuaris experts en
l’ús d’aplicacions i interfícies.

20

Disseny d'interfícies. Confecció
d'interfícies d'usuari. XML

de format d’interacció entre les persones o usuaris i els ordinadors (i les seves
interfícies).
WIMP és un estil d’interacció que fa servir normalment un ratolí per controlar la
ubicació d’un cursor que s’anirà desplaçant per les interfícies. Un altre element
important del WIMP és la utilització de finestres per presentar la informació
de manera organitzada. També es fan servir icones i menús per oferir les
funcionalitats adients als usuaris.
A partir d’aquest conjunt d’elements, les opcions dels menús i les que representen
els icones seran activades a partir dels punters que es mouran amb el dispositiu
físic (ratolí), i es modificaran les informacions per mostrar a les finestres.
L’estil d’interacció WIMP cerca reduir el temps d’aprenentatge que necessitarà
un usuari per utilitzar de manera òptima una interfície gràfica facilitant el record
de les opcions que ofereix. A la vegada serà més senzilla de fer servir per part
d’usuaris no experts.
Si dividim les interfícies en funció de la manera d’interaccionar amb els usuaris,
podrem trobar tres tipus d’interfícies:
• Les alfanumèriques, amb les quals caldrà treballar amb instruccions, també
conegudes com les interfícies de línia d’instruccions (CLI). Aquest tipus
d’interfície serà l’única possibilitat de treballar amb aquests sistemes, i fan
servir tota la pantalla per a aquest objectiu.
• Les interfícies gràfiques d’usuari (GUI). Aquest tipus d’interfícies permeten una interacció més ràpida, senzilla i intuïtiva gràcies al fet de representar
de manera gràfica els elements de les interfícies.
• Les interfícies desenvolupades per a pantalles tàctils. Aquestes interfícies
s’han d’adaptar a les necessitats d’un dispositiu d’entrada i de sortida alhora,
que serà una pantalla tàctil, i a les seves característiques específiques (fer
servir icones més grans, en no poder treballar amb la mateixa precisió que
un ratolí, o no utilitzar menús, per exemple).
• Les interfícies desenvolupades per a dispositius mòbils. Dispositius com
telèfons mòbils, PDA (personal digital assistant) o altres eines semblants
disposen de sistemes operatius i tipus d’interfícies adequades a les seves
necessitats (pantalles d’una mida limitada, pantalles tàctils...).
Si ens fixem en com s’ha desenvolupat la interfície, els elements amb els quals
s’ha construït, en podem trobar de tres tipus:
• De maquinari: es tracta d’interfícies que permeten la interacció entre l’usuari i el sistema informàtic mitjançant elements de maquinari, dispositius
com polsadors o lectors de barres o altres reguladors o instruments.
• De programari: aquestes són les interfícies desenvolupades per a ordinadors que basen la seva creació en desenvolupament de programari,
mitjançant el qual es durà a terme tota la interacció amb els usuaris.

Desenvolupament d’interfícies

Disseny d'interfícies. Confecció
d'interfícies d'usuari. XML

21

• De programari-maquinari: són interfícies que compartiran els dos tipus
explicats anteriorment. Per una banda interfícies de programari amb
algun element o dispositiu de maquinari necessari per recollir algun tipus
d’informació específica (per exemple, un lector de codi de barres).
Altres maneres de classificar les interfícies és segons l’arquitectura de les aplicacions i la seva manera de treballar:
• Aplicacions locals: interfícies Winforms. Aquestes aplicacions es desenvolupen per treballar en una única màquina un únic usuari a la vegada.
S’haurà pogut desenvolupar en diferents llenguatges de programació i es
podrà haver vinculat a diferents tipus de bases de dades, però es trobaran
instal·lades en una màquina que serà l’únic lloc des d’on es podrà fer servir.
Aquest tipus d’aplicacions, habitualment, disposen d’interfícies de tipus
Winforms. Aquest nom és el que es dóna a les API incloses en entorns
integrats de desenvolupament que faciliten la creació d’interfícies basades
en finestres i altres elements de tipus WIMP.
• Aplicacions client-servidor. Aquest tipus d’aplicacions estan basades en
el treball en més d’una màquina, en què una farà de servidor i la resta (una
o moltes més) faran de clients que accedeixen remotament al servidor per
accedir a les dades o a les funcionalitats. Cal fer una instal·lació a la màquina
servidor i una altra instal·lació a cada una de les màquines client. També
és podria donar el cas de treballar amb aplicacions client-servidor en una
única màquina. El tipus d’interfícies que es fan servir habitualment per a
aquest tipus d’aplicacions també seran les Winforms, encara que també és
podran fer servir interfícies de tipus Web.
• Aplicacions Web. Són un tipus específic de les aplicacions client/servidor.
Aquest tipus d’aplicacions permet accedir a dades i funcionalitat per mitjà
de les xarxes telemàtiques, i l’accés més habitual és el que es fa per mitjà
d’un navegador d’Internet, que accedeix a un servidor web, on es localitzaran les dades i la implementació de les funcionalitats. Les interfícies seran
de tipus Web, s’executaran les funcionalitats i la manipulació de dades al
servidor i enviaran només les interfícies o dades per mostrar als navegadors
que accedeixen de manera remota. En els darrers temps s’està millorant
aquest sistema per fer que la transferència d’informació sigui com més va
més petita, i implicar llavors la màquina client com més va més.
Una darrera manera de classificar les interfícies és a partir del programari on es
desenvoluparan:
• Plataformes RichClient: Són eines de desenvolupament de programari
que contindran tots els elements necessaris per dissenyar i desenvolupar
sense cap altra necessitat una interfície gràfica d’usuari. A més es podran
aprofitar de les biblioteques i elements existents. Aquesta manera de treballar facilita el desenvolupament i la integració dels elements i l’aplicació
desenvolupada en el seu entorn. Es poden desenvolupar aplicacions locals

API
De l’anglès application
programming interface,
‘aplicació per programar
interfícies’. Facilitarà la
interacció entre diferent
programari.
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i client/servidor. Exemples d’entorns RichClient són Visual Studio (de
Microsoft) o, en codi obert, Eclipse o NetBeans.
• Plataformes ThinClient: Són eines de desenvolupament de programari
que necessiten d’altres eines per a poder dissenyar i desenvolupar interfícies
gràfiques d’usuari i parts de programari.

1.1.4 Elements de les GUI. Propietats i característiques

Metàfora
Com sabeu, en literatura una
metàfora consisteix a suggerir
una idea fent referència a una
altra cosa que el lector ja coneix.

Estudiada l’evolució de les interfícies gràfiques d’usuari al llarg del temps, podem
observar com el denominador comú ha estat arribar a oferir als usuaris unes
interfícies amb una usabilitat òptima. Per aconseguir això s’ha establert que les
interfícies han de complir una sèrie de característiques que, entre altres, seran:
• Accessible i intuïtiva: una interfície ha de ser intuïtiva en el seu ús, ha de
mostrar amb claredat les funcionalitats que ofereix i ha de facilitar arribar-hi
de manera senzilla i clara.
• Ús de metàfores: per identificar les funcionalitats que representen o els
objectius que simularan, les interfícies han de fer servir metàfores que
vinculin senzillament icona o imatge amb funcionalitat o objectiu.
• Aprenentatge i ús fàcil: les interfícies han de ser fàcils d’usar i també
d’aprendre per part dels usuaris més novells.
• Consistència: les interfícies han de seguir un mateix disseny i estructura
entre elles i també amb altres interfícies d’aplicacions anàlogues. També
hauran de ser consistent quan s’executin en diferents entorns.
• Oferir el control de les interfícies: una interfície ha de saber lliurar el seu
control a l’usuari que la farà servir.
• Anticipació: s’hauran de preveure els possibles errors que pugui cometre
un usuari o les necessitats que pugui demostrar i oferir-hi solucions abans
que apareguin o controlant-los i oferint solucions.
• Llegibilitat: hauran de ser fàcilment interpretables i oferir una llegibilitat
adequada als usuaris.
• Autonomia: un usuari no ha de necessitar més informació o ajuda que la
que una interfície li ofereix o, la que pot trobar a partir de les indicacions
que li indicarà aquesta interfície.
• Reduir càrrega de memòria: per poder fer servir una interfície més
d’una vegada no caldrà obligar als usuaris a recordar la ubicació de les
funcionalitats, sinó que aquestes hauran de ser senzilles de trobar. Això farà
que no sigui indispensable memoritzar moltes informacions per aprendre a
fer servir una interfície determinada.
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• Internacionalització de la interfície: ha de permetre ser entesa i utilitzable
per usuaris de diferents cultures i idiomes o bé fent-la internacional amb
icones fàcilment reconeixibles o amb la possibilitat de seleccionar l’idioma
amb el qual es voldrà treballar.
• Valors inicials: també coneguts com a valors per defecte o estàndard.
Són els valors que en les interfícies que porten un formulari incorporat
apareixeran seleccionats inicialment. A més, han de poder ser descartats
de manera senzilla.
• Llei de Fitts: una interfície ha d’aconseguir optimitzar la llei de Fitts.
Aquesta llei, en ergonomia, modelarà el moviment humà, fent una estimació
del temps que pot necessitar un ésser humà per moure un punter des d’una
zona de la pantalla fins a una altra tenint en compte variables com els
objectius, la distància fins a assolir-los i la grandària que tindran.
Les interfícies gràfiques d’usuari (GUI a partir d’ara) disposen d’una sèrie
d’elements propis, comuns a moltes de les GUI desenvolupades, que disposaran d’unes característiques i propietats. Amb aquests element es facilitarà el
desenvolupament de les GUI de les aplicacions informàtiques, cosa que ofereix
la possibilitat d’acomplir la majoria de les característiques definides.
Perquè l’usuari pugui fer servir aquests elements, haurà de fer servir algun dels
dispositius d’entrada/sortida que s’han anat desenvolupant al llarg dels últims anys.
El teclat de l’ordinador ha estat el dispositiu indispensable, com ho és avui dia
el ratolí. Però n’hi ha d’altres com el touchpad (ratolí tàctil), la tableta gràfica,
el trackball (bola), els joysticks, les pantalles tàctils o els micròfons. Com a
dispositius de sortida, a banda de la pantalla, seran importants els altaveus o els
LED informatius.
Alguns d’aquests dispositius seran indispensables per al funcionament correcte
d’alguns dels elements que ofereixen les GUI. Cada interfície gràfica farà servir
alguns elements en funció del seu entorn de treball, i no totes tenen el mateixos
elements.
Alguns dels elements de les GUI que es poden trobar de manera habitual en moltes
interfícies són:
• Finestres
• Quadres de diàleg
• Assistents
• Menús
• Pestanyes
• Barres d’eines
• Icones
• Entorn de treball
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• Entorns d’escriptori
• Controls
• Tipografia
Finestres

Dintre dels diferents elements de les GUI, trobem un dels més importants, que
són les finestres (windows). Les finestres són, normalment, bidimensionals i de
forma rectangular, i s’ubicaran a l’escriptori del sistema operatiu. Quan tenim
oberta més d’una finestra ubicada en un mateix escriptori, la que estarà activa
serà la que podrem veure, la que estarà més a prop nostre, i la resta quedaran per
sota, amagades. Cal dir que en els sistemes operatius més moderns es comencen
a fer servir tècniques de transparència per poder identificar alguns elements de les
finestres no actives, ubicades per sota de la finestra activa.
Les finestres ens ofereixen la possibilitat de treballar alhora amb diferents entorns,
que podran ser de la mateixa aplicació o de diferents aplicacions.
Per exemple, el fet de treballar amb finestres ens ofereix la possibilitat de tenir
dos documents ofimàtics oberts (un full de càlcul i un document de text) i anar
alternant la informació escrita en tots dos documents o anar copiant informació
d’un document a un altre. A la figura 1.10 és pot trobar un exemple de treball amb
finestres en un entorn de treball amb el sistema operatiu Windows 7.
F i g u r a 1 . 1 0 . Sistema operatiu Windows 7

En un cas d’utilització d’una mateixa aplicació informàtica, el fet de treballar amb
finestres ens permetrà tenir més d’una interfície oberta al mateix temps, cosa que
ens permetrà comparar l’execució de dues funcionalitats o tenir dues interfícies
diferents obertes a la vegada, una per consultar dades i una altra per modificar
altres dades.
Les finestres ens permetran oferir informació a l’usuari de manera organitzada.
Ens permetrà navegar per les funcionalitats d’una aplicació visualitzant la infor-
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mació de manera jerarquitzada. Això permet gestionar i manipular la informació
de manera força senzilla. Cada finestra pot ser manipulada com a l’usuari li
interessi, maximitzant-la o minimitzant-la, movent-les o tancant-les, navegant-hi
o fent-les més grans... Les finestres contindran interfícies gràfiques d’usuari que
incorporaran altres elements propis de les GUI, com menús, pestanyes, barres
d’eines, objectes gràfics o multimèdia, que permetran tant la sortida com l’entrada
de dades perquè l’usuari pugui dur a terme diversos processos.
Al llarg dels anys les finestres han anat evolucionant, i s’ha arribat avui dia al que
es podria anomenar un estàndard de disseny de finestres, amb uns elements bàsics,
dels quals faran ús totes les finestres, com són: el marc, la capçalera de la finestra,
l’espai del contingut, la barra de desplaçament i el peu de la finestra.
El marc ajuda a distingir què pertany a la finestra i què no. A més, serveix per
redimensionar les mides de la finestra. Com pràcticament tots els elements, es
podrà configurar en la majoria dels casos. La capçalera de la finestra és el lloc on es
trobaran situades les icones que identifiquen i permeten arribar a les funcionalitats
principals de l’aplicació que s’executa en aquella finestra. L’espai de contingut
variarà en mida en funció de les dimensions de la finestra. Serà el lloc on es
mostrarà la informació (imatge, continguts multimèdia, de text...). La barra de
desplaçament o scroll apareixerà en el cas que l’espai de contingut sigui més petit
que la informació per mostrar. D’aquesta manera l’usuari es pot desplaçar pels
continguts no visibles inicialment a la finestra. Finalment el peu de la finestra
es fa servir per oferir informacions diverses relacionades amb la finestra o amb
l’aplicació i els continguts que es mostraran.

Quadres de diàleg

Els quadres de diàleg són un tipus de finestres, també considerades com a finestres
secundàries. Els quadres de diàleg apareixen per sobre de la resta de finestres
demanant una interacció concreta a l’usuari, que l’haurà de contestar. Aquesta
interacció podrà ser només informativa (un missatge d’avis o d’advertència que
caldrà confirmar que s’ha llegit per poder continuar) o un requisit concret d’alguna
dada o d’alguna acció que caldrà contestar de manera concreta per poder continuar
fent servir l’aplicació.
Un exemple de quadre de diàleg el trobem en intentar finalitzar una aplicació. Si
hi ha hagut canvis en el document amb el qual s’ha treballat o amb les dades
amb les quals s’ha obert una aplicació, en intentar finalitzar aquesta aplicació ens
preguntarà si la volem finalitzar sense desar les dades o si ho volem fer. Aquest
quadre de diàleg no ens permetrà continuar treballant amb l’aplicació fins que no
hàgim contestat el seu missatge.
A la figura 1.11 es mostra un exemple d’un quadre de diàleg generat per l’aplicació
Mozilla Thunderbird, per gestionar correu electrònic.
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F i g u r a 1 . 1 1 . Exemple de quadre de diàleg

Assistents

Els assistents són finestres que van apareixent una darrere de l’altra fins que
s’arriba a un determinat objectiu. Com el seu nom indica, assisteixen l’usuari
fins a completar una funcionalitat, preguntant pas per pas totes les informacions
necessàries fins a completar-la correctament. D’aquesta manera l’usuari no es
podrà oblidar d’introduir una informació o escollirà malament una opció.
Els assistents són habituals en la instal·lació de programari o com a ajuda en la
utilització d’una funcionalitat molt concreta.
A la figura 1.12 es mostra un exemple d’un assistent d’instal·lació del programari
Mozilla Thunderbird.
F i g u ra 1.12. Exemple de wizard

Menús

Els menús són un element molt important per a les interfícies d’usuari, ja que
seran els encarregats de mostrar totes les possibilitats d’interactuar amb l’aplicació
informàtica.
Els menús desplegaran tot el conjunt de funcionalitats que tindrà l’usuari al seu
abast. Cada opció d’un menú disposarà d’un subconjunt d’opcions, cosa que
converteix els menús en un arbre jerarquitzat amb un nombre de nivells que hauran
decidit els desenvolupadors. Com més nivells tingui, més complicat serà que un
usuari arribi a una funcionalitat determinada.
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Els menús es troben en una àrea determinada de la interfície, normalment just a
sota del marc superior. La manera més habitual de seleccionar una opció d’un
menú serà fent servir el ratolí. Fent clic a sobre d’un dels textos, s’activarà aquella
opció i es desplegaran totes les opcions relacionades. Però les aplicacions han
de poder oferir menús accessibles per a usuaris que no disposin de ratolí, amb la
possibilitat de moure’s pels menús amb un teclat utilitzant la combinació de la
tecla Alt amb la lletra subratllada per arribar a una opció determinada.
A la figura 1.13 es mostra un exemple d’un menú del programari Mozilla
Thunderbird.
Fi g u r a 1 . 1 3 . Exemple de menú, de Mozilla Thunderbind

Com es pot veure a la imatge, molts menús indiquen les combinacions de tecles
que permeten arribar a la mateixa funcionalitat de manera més ràpida. Un usuari
habitual d’una aplicació memoritzarà les funcionalitats més indispensables per
a ell. De vegades, en comptes de la combinació de tecles hi pot haver altres
informacions gràfiques que complementin la informació en format de text que
identifica una funcionalitat, o bé indicadors de com es troba una opció (si es pot
executar o no o si està activada o no) o l’agrupació a la qual pertany.
Finalment cal tenir present l’evolució dels menús. En les darreres aplicacions,
com el paquet d’ofimàtica Office 2007 o l’Office 2010, els menús han evolucionat
envers una mostra de funcionalitats per mitjà d’icones, minimitzant la presència
del text. Aquesta evolució pot portar a la confusió als usuaris acostumats a una
manera determinada de treballar. Es pot veure un exemple de menú de l’Office
2007 a la figura 1.14.
F igura 1.14. Un altre exemple de menú, del Microsoft Office 2007

Hi ha molts tipus de menús, depenent del seu entorn d’execució o de la tipologia
d’aplicació a la qual pertany la interfície on es trobarà el menú. El menús més
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habituals que ens podem trobar són els menús contextuals, els menús de navegació
i els menús jeràrquics:

• Menús jeràrquics: menús representats en forma d’arbre, amb un nombre
de nivells horitzontal (opcions del menú) i un nombre determinat de nivells
verticals (fins on podrà arribar l’usuari navegant pel menú). Les opcions
que es troben a un nivell tindran correspondència entre elles. Són utilitzats
de manera habitual en sistemes operatius i aplicacions de tota índole.
• Menús contextuals: no es trobaran visibles a la interfície fins que l’usuari
no en provoqui l’activació. Són menús que s’obriran en una nova finestra
flotant, que variaran en funció de la ubicació del ratolí en el moment de
cridar-los (normalment fent clic amb el botó dret del ratolí). D’aquesta
manera, serà diferent el menú que apareixerà si es fa clic a sobre del marc
de la finestra o si es fa clic a sobre de l’àrea de treball.
• Menús de navegació (scrolls): es poden considerar una evolució dels
menús jeràrquics. Es tracta d’un tipus de menú que mostra només les
opcions més utilitzades dels menús, i n’oculta la resta, però deixant visible
una petita icona que, en ser seleccionada, mostra tota la resta de les opcions
del menús. Això ens dóna la sensació de poder navegar pel menú i els seus
ítems. Aquest tipus de menú es fa servir quan són moltes les opcions que
es volen mostrar en una interfície d’usuari.

Hi ha altres tipus de menús. Un que caldrà tenir en compte per la seva importància
és el menú d’inici. Aquest menú el va desenvolupar Microsoft per al sistema
operatiu Windows 95 i ha evolucionat fins avui dia en tota la família de sistemes
operatius de Windows i en altres sistemes operatius que l’han adaptat, com, per
exemple, GNU/Linux. És tracta d’un menú jeràrquic que ofereix l’accés a moltes
de les funcionalitat i opcions de configuració del sistema operatiu, i arriba a la
majoria dels seus elements i aplicacions.

Pestanyes

Les pestanyes de propietats són un element que permet mostrar un conjunt de
dades o de funcionalitats relacionades entre si de manera agrupada. En una
mateixa finestra es podran mostrar els continguts de tantes finestres com es vulgui,
separant-les per pestanyes, que hauran de tenir un títol i contenir informacions
relacionades. Se’n pot veure un exemple a la figura 1.15.
F i g u r a 1 . 1 5 . Exemple de pestanyes de propietats
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Barres d’eines

Les barres d’eines faciliten l’accés a algunes funcionalitats mitjançant una icona.
Totes les funcionalitats oferides a les barres d’eines es podran trobar desenvolupades als menús, però no totes les opcions que ofereixen els menús es podran trobar
a les barres d’eines.
Una vegada seleccionades aquelles funcionalitats que es faran servir més habitualment s’identificarà cada una amb un símbol que representi aquella funcionalitat.
Les combinacions de tecles són un altre mètode per poder accedir a aquestes
opcions dels menús.
D’aquesta manera es limitarà a una sola acció (un únic clic) l’accés a les principals
funcionalitats, i això les fa molt més senzilles i accessibles.
A la figura 1.16 es pot veure un exemple d’una barra d’eines.
F igura 1.16. Exemple de barra d’eines, del Mozilla Thunderbird

Icones

Les icones són imatges que representen funcionalitats o accions que es podran dur
a terme fent un clic a sobre. Entre d’altres llocs, a les interfícies gràfiques d’usuari,
són elements que es fan servir a les barres d’eines.
Podran identificar també fitxers, carpetes, altres aplicacions o dispositius d’un
sistema informàtic. Cal que les icones siguin molt fàcilment identificables per
part dels usuaris, o, en el seu defecte, que estiguin molt ben informats de les
seves funcionalitats. En cas contrari l’usuari n’haurà de memoritzar el significat,
cosa que no compliria un dels principis de les GUI, el de no obligar a memoritzar
informació a l’usuari per usar-les correctament.
Es tracta d’un element molt important en les interfícies d’usuari, ja que farà
més ràpid, atractiu i senzill l’ús de les aplicacions més que si les informacions
que s’ofereixen a l’usuari són en format text. A més, en el cas d’aplicacions
internacionals, les icones poden ser les mateixes en diferents cultures i, en canvi,
les traduccions poden ser mal enteses algunes vegades.

Entorn de treball

L’entorn de treball s’ha de considerar com un element més d’una interfície gràfica
d’usuari. És un element més de les interfícies, com ho són els menús, les barres
d’eines o molts altres.
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Es tracta de la ubicació principal de les informacions amb les quals s’interactua
amb l’usuari, on es mostrarà el text, les imatges o les dades que l’usuari haurà
demanat mitjançant els menús.
A la figura 1.17 es pot veure un exemple d’un entorn de treball amb el sistema
operatiu Mac OS.
F i g u r a 1 . 1 7 . Exemple d’un entorn de treball, de Mac

Tipografies

El text que es farà servir en la comunicació amb els usuaris disposarà de diverses
opcions tipogràfiques per ser mostrat. L’elecció acurada d’aquestes tipografies
també oferirà un missatge específic a l’usuari i és un element més a tenir en compte
en el disseny i desenvolupament de les interfícies.
Es coneixen com a tipografia digital els tipus de lletra desenvolupats exclusivament per a pantalles, per usar-los en interfícies gràfiques d’aplicacions informàtiques. D’aquesta manera, Microsoft té un sistema propi de tipus desenvolupat,
tant per al seu sistema operatiu com per a les aplicacions que funcionaran a sobre.
Apple també ha dedicat un esforç important a aquest tema, i va desenvolupar les
primeres fonts exclusives per a pantalles de sistemes informàtics.
Altres característiques que cal tenir en compte de les tipografies digitals seran la
intensitat i els colors utilitzats, i també les diferents mides de lletra. Una elecció
correcta de totes aquestes variables pot influir molt en l’apreciació per part de
l’usuari de la interfície desenvolupada.

Controls

Hi ha molts tipus de components que es poden fer servir en les interfícies gràfiques
d’usuari. Un tipus de components són els controls. Aquests proporcionen funcions
a la interfície d’usuari que permetran moltes més possibilitats en les interaccions
entre interfície i usuari.
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Un tipus de control són els botons, objectes de control que donen l’opció d’introduir una dada de confirmació al sistema. Hi ha diferents tipus de botons:
• Botons en forma de radi (radio buttons): són elements que es fan servir
en formularis o en menús per donar a seleccionar a l’usuari una opció entre
una llista. Aquests botons en forma de radi són botons rodons que podran
ser escollits per mitjà d’accions d’usuari.
• Botons de confirmació (check box): botons de forma quadrada molt
semblants als de radi, també per poder seleccionar opcions d’una llista
d’opcions. La diferència amb els botons en forma de radi serà que en
els botons de confirmació es podrà seleccionar més d’una opció entre
les mostrades, i en canvi en els botons en forma de radi només se’n pot
seleccionar una.
• Botons en relleu: aquest tipus de botons imita un botó d’un dispositiu
físic que simula un volum, i dóna així la possibilitat de tenir diversos estats
(activat o no, seleccionat o no), a més de poder incloure text amb la definició
de la funcionalitat que representarà.
A més a més dels botons hi ha molts altres tipus de components, com poden ser
els elements d’entrada de text o els elements d’informació de sortida, com la barra
de progrés o la barra d’estat, o els elements compostos, com les barres de tasques
o el combo box.

1.1.5 Eines de propietat i eines lliures d’edició d’interfícies
El desenvolupament d’una interfície gràfica d’usuari despendrà molt del llenguatge de programació que es faci servir i del seu entorn de desenvolupament.
Serà molt diferent (i es necessitaran eines de programari diferents) desenvolupar
una aplicació informàtica amb un llenguatge de programació de tercera generació, en què es treballarà amb biblioteques per poder tenir accés a un entorn gràfic,
o treballar amb un llenguatge de quarta generació, amb components gràfics i
d’accés a dades incorporats.
Una altra diferència important serà desenvolupar una aplicació per a un entorn
Web o desenvolupar-la per un entorn de finestres (Winforms). Els components,
els llenguatges, la metodologia de treball i les possibilitats seran diferents en tots
dos casos.

Les eines de creació i edició d’interfícies són un tipus de programari
que ajudarà al programador a desenvolupar interfícies que segueixin les
indicacions establertes en la fase de disseny a partir de l’anàlisi de les
necessitats. Hauran de tenir en compte totes les fases de desenvolupament
d’un projecte informàtic.

Generacions de
llenguatges
Llenguatges de tercera generació:
C, C++, C#, Java, Delphi, ...
Llenguatges de quarta generació:
Visual Basic .NET, PL-SQL,
PHP, ASP, ...
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Aquest tipus de programari haurà de tenir en compte moltes disciplines, ja
que la creació d’una interfície d’usuari engloba conceptes de disseny gràfic, de
lingüística, d’ergonomia, de sociologia, de programació i tecnologia informàtica
i de psicologia cognitiva, entre d’altres.
Hi ha moltes eines diferents al mercat en funció del llenguatge de programació
que es faci servir, en funció de l’entorn de desenvolupament o de si l’eina és de
propietat o és lliure.
Per aconseguir desenvolupar de manera senzilla les interfícies, les eines incorporen diversos elements preprogramats que faciliten molt la creació d’interfícies
gràfiques complexes d’una manera senzilla. Així serà molt senzill afegir a una
interfície un menú o una icona, tant senzill com desplaçar aquest element al
panel principal on es desenvolupa la interfície, i modificar posteriorment les
seves propietats. Aquests elements poden ser per fomentar la iteració amb
l’usuari (ajudes, actualització de dades, accions sobre cursors...) o elements per
configurar les interfícies (icones, finestres, controladors de dispositius, menús...).
A més, es poden gestionar els possibles errors per part de l’usuari en fer servir la
interfície, processar excepcions, gestionar i controlar els seus accessos i gestionar
els dispositius d’entrada.
Altres característiques que cal tenir en compte de les eines per a la creació i edició
d’interfícies gràfiques és que aquestes són tipus d’eines del tipus WYSIWYG, és
a dir, és podran observar de manera directa els canvis en el disseny i desenvolupament de les interfícies. El que fan és el que veurà l’usuari final de les aplicacions,
i es poden veure els resultats de manera immediata.

En la secció Activitats del
web del mòdul podreu
trobar alguns exemples
d’interfícies
desenvolupades amb
diferents eines, tant lliures
com de propietat, per
dissenyar, desenvolupar i
editar interfícies gràfiques
d’usuari.

A continuació s’enumeren algunes de les moltes eines de desenvolupament
d’interfícies existents:
• Microsoft Visual Studio. Es tracta d’un entorn de desenvolupament
integrat desenvolupat per Microsoft per a sistemes operatius Windows. És
de pagament. Suporta els llenguatges de programació següents: Visual
C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET i Visual Basic .NET.
• Eclipse. Desenvolupat inicialment per IBM. Actualment desenvolupat per
una fundació sense ànim de lucre, cosa que fa l’eina gratuïta i de codi
obert. Suporta, entre d’altres, els llenguatges Java, C++, Perl i PHP. És
multiplataforma.
• IDE NetBeans. Desenvolupat inicialment per Sun, que actualment patrocina els projectes de desenvolupament. Eina de codi obert i gratuïta. Suporta,
entre d’altres, els llenguatges Java, JSP, C++ i PHP. És multiplataforma.

• MonoDevelop. Entorn de desenvolupament gratuït i de codi obert. Actualment patrocinat per Novell. Dissenyat per a C#, també suporta Java o Boo.
És multiplataforma.
• SharpDevelop. Entorn de desenvolupament de codi obert. Per als llenguatges de programació C#, Visual Basic .NET i Boo. Per a sistemes operatius
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Windows. Per a desenvolupadors que no volen o no poden fer servir el
Microsoft Visual Studio.

1.2 Eines de disseny d’Interfícies
Les interfícies gràfiques estan plenes d’elements que ofereixen moltes possibilitats
per interactuar amb els usuaris. Però cal donar-hi un cop d’ull des del punt de
vista dels desenvolupadors d’interfícies gràfiques. Com podrà un desenvolupador
escollir quines són les icones que voldrà fer servir per identificar diferents accions?
Com seleccionarà la manera més adequada d’interactuar en cada moment? Quines
són les eines que podran servir per aconseguir aquests objectius?
Fins no fa gaires anys desenvolupar una interfície gràfica d’usuari era una tasca
força complexa. Actualment hi ha moltes eines que automatitzen aquest procés, i
fan, fins i tot, propostes automàtiques d’interfícies a partir de les taules d’una base
de dades. Amb petites modificacions el desenvolupador disposarà d’una interfície
que acompleixi els objectius marcats.
Però encara hi ha la possibilitat de programar com es feia fa anys, utilitzant la
programació per codi, de manera parcial o completa. És molt i molt difícil trobar,
avui dia, gent que encara desenvolupi interfícies gràfiques d’usuari a partir d’un
llenguatge de programació. En canvi, si que és més habitual fer servir eines de
disseny d’interfícies i, a partir d’ubicar manualment els elements a les finestres,
manipular posteriorment el codi que configurarà i gestionarà les accions d’aquests
elements. La programació visual consisteix a dissenyar les interfícies col·locant
els elements als formularis i configurant les seves propietats i accions sense haver
d’implementar ni una línia de codi.
Moltes d’aquestes eines de disseny i desenvolupament d’interfícies d’usuari tenen
alguns elements comuns (o bé molt semblants), com pot ser disposar d’una àrea de
disseny, una paleta de components, editors de propietats o diferents contenidors.
Per explicar alguns d’aquests elements que són similars en les seves característiques i en el seu ús es farà servir com a eina per als exemples la versió 2010 del
programari Visual Studio, de Microsoft.

1.2.1 Elements de les eines de desenvolupament d’interfícies
En iniciar el treball amb una eina de disseny i desenvolupament d’interfícies
gràfiques cal identificar i entendre molt bé l’entorn de treball, és a dir, sota quin
sistema operatiu i condicions s’executarà.
En la figura 1.18 es pot veure l’entorn de treball del Visual Studio 2010 en
iniciar-lo amb un projecte en Visual Basic per a una aplicació desenvolupada amb
Windows Forms. Aquest entorn de treball és molt similar al que es pot trobar en
qualsevol altra eina de desenvolupament d’interfícies, com Eclipse o Mono.
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En el moment d’escollir la possibilitat de treballar amb un projecte que permet
crear interfícies gràfiques el desenvolupador disposarà de diferents elements que
facilitaran molt la seva tasca. Com es pot veure a la figura, a la part central es
troba l’àrea de disseny, on quedarà desenvolupada la interfície que es dissenyarà.
Aquesta àrea és un espai rectangular dintre de la qual s’aniran afegint els elements
de la interfície gràfica d’usuari, com poden ser text, imatges o components més
complexos com controls o altres panells. L’àrea de disseny disposa de pestanyes
que permetran treballar amb més d’una interfície a la vegada. A l’esquerra es
disposa de la finestra amb el quadre d’eines i a dreta hi ha la finestra amb les
propietats del component amb el qual s’està treballant en un moment determinat.
F i g u r a 1 . 1 8 . Eina Visual Studio 2010

Cal destacar també d’aquest entorn de treball la part superior, amb el menú i les
barres d’eines, que permeten accedir a les funcionalitats que ofereix l’entorn de
desenvolupament d’aplicacions i interfícies.
D’aquesta manera, com a resum, es poden identificar els elements següents en
l’entorn de treball d’una aplicació de disseny o de desenvolupament d’interfícies
d’usuari:
• Menús. És on es localitzaran totes les funcionalitats que ofereix el programari. Es podran definir accions per a un conjunt de tecles i configurar
quines funcionalitat estaran més accessibles. A la figura 1.18 es pot veure
representat pel número 1.
• Menú de barra d’eines. Conjunt d’icones, a la part superior de la interfície,
normalment just a sota del menú. Cada icona representa una acció per
desenvolupar, a la qual també es podria arribar per mitjà del menú en format
de text. A la figura 1.18 es pot veure representat pel número 2.
• Àrea de disseny. Ocupa la part central. Contindrà els plafons on s’aniran
ubicant els elements que es volen afegir a la interfície. Disposarà de
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pestanyes per poder treballar amb més d’un plafó o interfície a la vegada.
A la figura 1.18 es pot veure representat pel número 3.
• Quadre d’eines. Conté tots els elements que podrem afegir als plafons que
s’estiguin desenvolupant a l’àrea de disseny. Seleccionant i arrossegant cada
element a l’àrea de disseny es podrà dissenyar la interfície que volem. A la
figura 1.18 es pot veure representat pel número 4.
• Full de propietats. És una finestra a la part dreta de l’àrea de disseny
que mostra les propietats o característiques de l’element que es tingui
seleccionat. Aquests valors de les propietats es podran modificar segons
interessi per aconseguir l’acompliment dels objectius del disseny de les
interfícies. A la figura 1.18 es pot veure representat pel número 5.
• Assistent. Ofereixen al desenvolupador de la interfície la possibilitat de
crear una interfície a partir de plantilles o d’una sèrie de quadres de diàleg
que aniran preguntant les característiques que vol que tingui per oferir-li una
proposta d’interfície pràcticament definitiva.
De fet, tots aquests elements que componen una aplicació de desenvolupament
d’interfícies són els mateixos que es poden fer servir per crear interfícies per a les
aplicacions per desenvolupar.
Un altre exemple d’IDE és l’Eclipse, desenvolupat per IBM per a desenvolupadors
de Java. Com es pot veure a la figura 1.19, la seva interfície és molt semblant a la
de Visual Studio, pràcticament amb els mateixos components.
F igura 1.19. IDE Eclipse

IDE
Acrònim de l’àngles integrated
development environment, és a
dir, ‘entorn de desenvolupament
integrat’.
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1.2.2 Components: característiques i camps d’aplicació

Temps de disseny/execució
Temps de disseny: Quan s’estan
desenvolupant les interfícies
d’una aplicació informàtica.
Temps d’execució: Quan
l’usuari està executant
l’aplicació i hi està interactuant.

Quan es parla d’interfícies d’usuari normalment és fa servir un vocabulari que
inclou paraules com contenidors, controls o components. Cal diferenciar entre
aquests termes per poder entendre què serà el més necessari en cada cas, en la
creació d’una interfície gràfica.
Què és un component? És tracta d’un objecte que es podrà reutilitzar, que permet
interactuar amb altres objectes i proporciona el control sobre determinats recursos
externs en temps de disseny. Els components es podran dissenyar i configurar, cosa
que fa que es pugui fer servir en una eina tipus IDE. Un component es podrà afegir
al quadre d’eines, es podrà seleccionar i arrastrar cap a un plafó o formulari i es
podran modificar les seves característiques. Totes aquestes accions es podran dur
a terme en temps de disseny. Els components podran ser visibles o no visibles per
a l’usuari a la interfície. Un component que es fa no visible per a l’usuari ofereix
algunes possibilitats per al desenvolupador que multipliquen les seves possibilitats
a l’hora de crear una interfície.
Alguns exemples de components simples: botons, llistes desplegables, barres de
progrés, etiquetes, botons de radi... Alguns exemples de components complexos:
menús, taules, arbres, quadres de diàleg...
Què és un control? Alguns autors consideren un control com un tipus de
component. Altres indiquen que són objectes similars als components, en poderse dissenyar i configurar. El que sí que és clar és que un control és un objecte que
proporciona una interfície a l’usuari, i permet la interacció entre usuari i aplicació
per intercanviar informació. Alguns exemples de controls poden ser els botons,
els quadres de llistes, els quadres d’edició...
Què és un panell? És un control que servirà per fer de contenidor d’altres controls.
És una eina adequada per ocultar o mostrar un tipus de controls determinats.
Aquest tipus de control podrà tenir barres de desplaçament del control a més de
poder personalitzar les seves característiques i propietats de presentació. Un tipus
de contenidor serà una barra d’eines.
Què és un formulari? És un tipus de component que serà com una finestra
que el desenvolupador, en el temps de disseny, podrà utilitzar per ubicar altres
components o controls. Un formulari pot existir per ell sol o pot formar part d’un
conjunt de formularis. Com a exemples de formulari es tenen les finestres amb
marc o sense, els quadres de diàleg...
Una vegada aclarits certs conceptes veureu alguns exemples dels components que
formen una interfície gràfica d’usuari.
Hi ha molts elements i de molts tipus, que es podran fer servir per desenvolupar
interfícies d’usuari. A més, es podran agrupar, crear-ne de nous i intercanviarlos entre diferents eines de disseny d’interfícies. En la taula 1.1 es mostren
alguns dels principals elements (components i controls) que podrem trobar iguals
o molt semblants en diverses eines de disseny d’interfícies o entorns integrats de
desenvolupament de programari.
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Taula 1.1. Alguns elements del disseny d’interfícies
Component

Nom

Descripció

Label

Ofereix la possibilitat d’ubicar al
formulari una etiqueta amb un text
determinat, que no podrà ser
manipulat per l’usuari de
l’aplicació.

Button

Són botons que executaran una
funcionalitat quan es faci clic o
doble clic a sobre. Contindran un
text indicatiu de l’acció que
representen

PictureBox

Permet seleccionar una imatge o
un gràfic d’un arxiu prèviament
existent. Aquest arxiu podrà ser
dels diferents tipus de fitxers
d’imatges que hi ha (jpg, gif, bmp,
ico...).

Progress Bar

Ofereix la progressió en l’execució
d’una funcionalitat determinada
que s’està executant (per
exemple, l’actualització de moltes
dades en una base de dades).No
s’ha de confondre amb HScrollBar
i VScrollBar.

RadioButton

Són un conjunt d’opcions
agrupades que ofereixen diferents
alternatives a l’usuari per poder
escollir-ne una. Les opcions que
s’ofereixen seran mútuament
excloents. Si es vol poder escollir
més d’una opció a la vegada, cal
fer servir un CheckBox.

CheckBox

Alternativa als RadioButtons.
Conjunt d’opcions amb un espai
en forma de quadrat a la dreta per
poder seleccionar-les. Es podrà
seleccionar més d’una opció a la
vegada.

ListBox

Aquest control mostra les opcions
en format de llista. L’usuari podrà
seleccionar una o més de les
opcions.

TextBox

Pot mostrar informació en format
text escrita en temps de disseny i
recollir informació introduïda per
l’usuari en temps d’execució.

ComboBox

Combina un control de tipus
TextBox i un de tipus ListBox.
Ofereix una llista d’opcions, de les
quals se’n podrà seleccionar una
o bé introduir un text al quadre
d’edició.

1.2.3 Finestra de quadre de components
La finestra del quadre d’eines conté els components i altres elements que es
poden fer servir a les interfícies que es desenvolupen a l’àrea de disseny. Per
afegir un component cal seleccionar-lo amb el ratolí i arrossegar-lo fins a l’àrea
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En la secció Annexos del
web del mòdul podreu
trobar exemples de com
cal afegir nous
components ja existents a
la finestra del quadre
d’eines i com es poden
crear nous grups
d’elements.
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de disseny dintre d’un formulari.
Hi ha diversos grups de controls disponibles; el nombre depèn del tipus de
dissenyador actiu en l’editor. Quan s’està dissenyant un formulari de tipus
Windows Forms, apareixen les eines necessàries per treballar amb formularis
Windows, que seran diferents dels components per treballar amb formularis Web
i que, al seu torn, estan agrupats per categories de controls.
A la figura 1.20 (a) es poden observar alguns dels tipus de components més
habituals en formularis de tipus Windows Forms. Aquests components s’agrupen
en contenidors, menús i barres d’eines, impressió, quadres de diàleg i dades, entre
d’altres.
A la figura 1.20 (b) es pot veure el detall d’alguns dels controls més habituals que
es fan servir: Els botons, les checkbox, les etiquetes, les listbox, les imatges...
Aquesta finestra del quadre d’eines serà possible personalitzar-la segons les
necessitats del desenvolupador. És possible crear nous grups o afegir components
addicionals a un grup existent. Es poden afegir altres components .NET o controls
ActiveX dels utilitzats en aplicacions que no són .NET.
F i g u r a 1 . 2 0 . Quadre de Components (a) i Finestra de quadre de controls (b)
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1.2.4 Altres contenidors (panells)

Alguns controls Windows Forms de l’entorn de treball permeten funcionar com
a contenidors d’altres controls o components: es tracta dels objectes Form,
GroupBox i Panel, que hereten de la classe ContainerControl. Per incloure
controls dins d’un contenidor, simplement cal seleccionar un d’aquests elements
i dibuixar o arrossegar un control dins del contenidor. A la figura 1.21 es poden
observar els contenidors que es troben preinstal·lats en el Visual Studio 2010.
La selecció de diversos controls dins d’un contenidor s’ha de fer sempre utilitzant
les tecles Ctrl o Maj.
Els controls agrupats dins d’un contenidor es mouran, copiaran o s’enganxaran
tots junts quan s’apliqui una acció al contenidor. Aquests controls agrupats
s’esborraran quan el contenidor s’elimini.
F i g u r a 1 . 2 1 . Altres contenidors

A la figura 1.22 es pot veure un exemple en el qual tenim un text amb dues opcions
creades com a RadioButtons. Tots aquests controls s’han agrupat i s’han convertit
en un de sol.
F i g u r a 1 . 2 2 . Controls agrupats

Classe
En un context de POO
(programació orientada a
objectes), una classe és un
conjunt de propietats i mètodes
relacionats amb un significat
propi.
Herència
En un context de POO és un
tipus de relació entre classes, en
què una deriva d’una segona,
cosa que permet la reutilització i
extensió del programari. Permet
la creació d’una jerarquia de
classes.
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1.2.5 Afegir/eliminar components a la interfície d’usuari
El quadre d’eines permet observar quins són els components que es podran fer
servir per afegir-los al formulari que es desenvolupi. En el cas de programació de
Windows Forms, la plantilla d’un projecte inicial crea, per defecte, un formulari
buit sobre el qual dibuixarem els controls.
La manera d’afegir un nou control a un formulari és:
• Tenir obert un formulari on es vol ubicar el control a l’àrea de disseny.
• Obrir la finestra amb el quadre d’eines.
• Seleccionar el grup i el control o component que volem.
• Fer clic sobre el formulari o arrossegar-lo fins al formulari en el qual es
vulgui encabir perquè formi part d’aquella interfície, com es pot observar a
la figura 1.23.
• A més, li podrem donar les mides que vulguem (figura 1.23).
A la figura 1.23 es pot veure com s’afegeix un control de tipus Button al formulari
Form1.
F i g u r a 1 . 2 3 . Afegir component

De manera alternativa, és possible incloure un control fent doble clic sobre el
control o component que volem a la finestra del quadre d’eines. En aquest cas,
si abans de fer el doble clic sobre el control es troba seleccionat un formulari
o objecte virtual a l’àrea de disseny, el control es posicionarà a la part superior
esquerra d’aquest; si està seleccionat un altre control, el nou control el posicionarà
sobre aquest.
Per desplaçar la majoria dels controls simplement cal seleccionar-los i arrossegar
amb el ratolí quan el cursor pren la forma d’una creueta. Tanmateix, per desplaçar
alguns controls cal utilitzar el tirador que tenen en forma de creu. A la figura 1.24
es pot veure un exemple de l’acció de desplaçament d’un control.
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F i g u r a 1 . 2 4 . Desplaçar un component

Per eliminar un control o component ja ubicat en un formulari només cal
seleccionar-lo i fer servir la tecla Supr per suprimir-lo, i d’aquesta manera es perd
el disseny i la configuració de l’objecte.
Hi ha controls que no són visibles. En versions anteriors del Visual Studio, aquests
controls també apareixien sobre el formulari. En el Visual Studio .NET, aquests
controls (com els quadres de diàleg, el control ToolTip, o el control Timer) es
dibuixen sobre el formulari, però apareixen a la safata de components situada sota
del formulari.
F igura 1.25. Component invisible

A la figura 1.25 es pot veure un exemple de controls invisibles de tipus ToolTip i
la manera de treballar-hi.

1.2.6 Ubicació i alineació de components. Modificació de propietats
Una vegada col·locats els components als formularis cal ubicar-los de manera
que l’usuari pugui entendre les funcionalitats que ofereixen i disposar-los en una
distribució agradable i senzilla. L’entorn de desenvolupament disposa d’eines que
permeten donar més precisió a la col·locació dels controls mitjançant les característiques d’alineació, que apareixen en l’opció “Alinear” del menú “Formato” o en
la barra d’eines de “Diseño” (es pot seleccionar aquesta barra d’eines o una altra
qualsevol fent clic dret en una zona de menús).
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La major part d’aquestes opcions d’alineació només es poden utilitzar quan hi ha
diversos controls seleccionats. En aquests casos, l’operació es farà sobre l’últim
control seleccionat. El primer control seleccionat serà el que actuï com a control
primari i els altres controls s’alinearan a partir del primer.
Per seleccionar diversos controls es poden anar marcant mentre es manté polsada
la tecla Ctrl o Maj.
Algunes opcions d’alineació disponibles són:
Tau l a 1 . 2 .
Icona

Descripció
Alinea dels controls per sota.

Centra els controls verticalment.

Alinea els controls per dalt.

Alinea els controls a l’esquerra.

Alinea els controls a la dreta.

Centra els controls horitzontalment.

En la secció Annexos del
web del mòdul podreu
trobar més exemples i
informacions de com cal
ubicar i alinear els
components en un
formulari.

La modificació de les propietats dels components, formularis o controls, per exemple, és una tasca necessària i important per poder configurar aquests objectes segons els objectius del dissenyador de les interfícies. Aquests atributs o propietats
es poden modificar mitjançant codi (en temps d’execució) o mitjançant la finestra
“Propiedades” (en temps de disseny). La finestra “Propiedades” proporciona un
accés a les propietats accessibles en temps de disseny. Com es pot veure a la figura
1.26, aquesta finestra mostra a la part superior una llista de les classes disponibles
en un entorn donat (per exemple, si estem en el dissenyador d’un formulari, només
mostrarà els controls d’aquest formulari) i a sota una llista de les propietats de la
classe, tot indicant aquelles que es poden modificar i les que no, i marcant aquestes
últimes en gris.
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F i g u r a 1 . 2 6 . Propietats d’un component

Per modificar les propietats d’un control en temps de disseny s’utilitza la finestra
“Propiedades”. Primer caldria seleccionar el control de la llista que apareix a la
part superior de la finestra o en el formulari mateix, de manera que apareixerien a la
finestra totes les propietats de lectura i escriptura modificables en temps de disseny
(hi ha altres propietats que només es poden modificar en temps d’execució).

En la secció Annexos del
web del mòdul podreu
trobar més exemples i
informacions sobre les
propietats dels
components, i també de
com modificar-les i altres
característiques
específiques.

També és possible modificar les propietats de diversos controls, seleccionant-los
en el formulari, de manera que a la finestra “Propiedades” apareguin les propietats
comunes a tots.

1.2.7 Biblioteques de components disponibles per a diferents
sistemes operatius i llenguatges de programació
Els elements (components, controls...) dels quals pot disposar un desenvolupador
d’interfícies gràfiques per al disseny facilitaran molt la feina. Això es pot fer
aprofitant elements ja existents i que no cal tornar a implementar, i també creant
elements amb unes determinades propietats que segueixin un patró semblant o corporatiu, per fer servir només determinats elements propis en el desenvolupament
d’interfícies per a una determinada organització.
Aquesta situació porta a molts desenvolupadors a crear components i deixar-los
a l’abast d’altres desenvolupadors (ja sigui de manera gratuïta o no). Igual que
hi ha molts exemples desenvolupats en qualsevol llenguatge de programació que
estan a l’abast dels desenvolupadors o moltes biblioteques amb funcions de codi
o exemples, el mateix succeeix amb les biblioteques de components.

En la secció Annexos del
web del mòdul podreu
trobar algunes referències
concretes a biblioteques
de components.
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Aquests components poden ser d’ús genèric o d’utilització molt concreta per part
de determinats desenvolupadors que cerquen una funcionalitat concreta. Poden
estar disponibles per a un determinat llenguatge de programació o per a una
aplicació determinada o un entorn integrat de desenvolupament d’interfícies. I
podran ser vinculats amb determinades funcionalitats (accés a determinades bases
de dades, components gràfics per identificar components concrets d’un determinat
àmbit...).

Widget
El mot widget correspon a una
abreviatura de les paraules
window i gadget, és a dir,
‘finestra’ i ‘dispositius’. És una
aplicació accessible des d’una
finestra petita. Són molt populars
en entorns Mac com a accessos a
les aplicacions d’ús més freqüent.

Per exemple, hi ha biblioteques de components diferents per a eines de desenvolupament d’interfícies en entorn Web i per a eines de desenvolupament d’interfícies
en entorn WinForms.
Una altra manera d’anomenar als components o controls gràfics és widgets (ginys),
sempre dins un context de desenvolupament d’aplicacions visuals amb interfícies
gràfiques d’usuari. Un giny és un component o control visual que s’haurà
programat i es podrà reutilitzar per desenvolupar altres aplicacions o per a altres
programadors.
Hi ha ginys per desenvolupar en entorns de sistemes operatius diferents (Microsoft,
Mac, Linux...). Els ginys poden ser virtuals o físics, per diferenciar, per exemple,
quan es faci referència a un botó físic que podrà polsar l’usuari, o quan ens referim
a un botó virtual d’una interfície gràfica, que es podrà seleccionar amb un clic de
ratolí.
Els ginys també seran específics de l’entorn de programació, ja sigui que es
desenvolupi per a un entorn Web o per a un entorn WinForms.

1.3 Característiques
d’interfícies

especifiques

de

les

eines

de

disseny

Certs elements d’una interfície gràfica d’usuari es poden utilitzar en diversos
àmbits o aplicacions no directament relacionades amb el disseny de GUI.
Altres, en canvi, estan directament relacionats amb les característiques específiques i les necessitats de les interfícies gràfiques d’usuaris. Els esdeveniments,
per exemple, permeten associar determinades funcionalitats al fet que succeeixin
determinades accions o esdeveniments entre l’usuari i l’aplicació amb la qual
treballa.
Una altra característica específica és vincular determinats controls a bases de
dades, cosa que permet consultar, modificar, afegir o esborrar dades a un conjunt
de dades determinat.
Altres temes per tractar en aquest apartat estan relacionats amb els diàlegs modals
i no modals i l’edició de codi generat per les eines de disseny i desenvolupament
d’interfícies gràfiques d’usuari.
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1.3.1 Controls: classes, propietats i mètodes
Objecte

Els controls són objectes que permeten un desenvolupament de les interfícies més
senzill gràcies a la seva possibilitat de modularitat i reutilització. Els controls
tenen propietats i mètodes, i es podran associar a esdeveniments.
Els controls ofereixen un ventall de possibilitats molt gran als desenvolupadors, en
possibilitar dotar d’unes mateixes característiques a un conjunt de controls que es
faran servir per a interfícies directament relacionades o poder utilitzar un mateix
control en diversos projectes de desenvolupament de programari.
Avui dia, es faci servir l’aplicació que es faci servir en un entorn visual amb
interfícies gràfiques d’usuari, trobarem un ús generalitzat dels controls. Si es vol
obrir un document o una fotografia es fa servir un control que mostra un quadre
de diàleg que permet navegar pel nostre sistema de carpetes fins a trobar l’arxiu
que busquem. O si es finalitza l’execució d’una aplicació moltes vegades cal
interactuar amb una finestra que demana si es vol desar la feina feta.
Tots aquests controls ja estan creats i no caldrà programar-los de nou, només cal fer
servir l’aplicació informàtica adequada per dissenyar i desenvolupar la interfície
o cercar el control en una de les moltes biblioteques al nostre abast. Una vegada
escollit el control que interessa al programador, aquest només haurà de modificar
característiques com la mida o el color i afegir-lo al formulari apropiat, associant
el codi necessari perquè el control es comporti com interessi quan s’executi
l’aplicació.
Els controls disposen de tres característiques importants:
• Propietats
• Mètodes (procediments i funcions)
• Esdeveniments
Les propietats són les característiques que identifiquen cada control. Aquests
són el que són a partir de les parts que constitueixen l’objecte. Per exemple, una
persona es podria dir que presenta propietats com podrien ser els seus ulls, les
orelles, els llavis, l’alçada, el pes... Aquestes propietats poden tenir uns valors (per
exemple Ulls = Verds, Orelles = Grans, Llavis = Fins, etc.) que faran que aquella
persona sigui identificable respecte d’una altra per aquelles característiques. De
la mateixa manera passa amb els controls.
Un exemple de control: TextBox
Mitjançant aquest control podrem fer tant l’entrada com la sortida de dades en les nostres
aplicacions.
Algunes de les propietats de què disposa el control són:

• Text: S’indica el text que apareixerà en el control. Podem assignar qualsevol text en temps
de disseny o execució

En un context de programació
orientada a objectes, un objecte
és una instancia a una classe.
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• Name: Aquesta propietat la tenen tots els controls: és el nom que ve per defecte, en aquest
cas Text1, i és el nom amb què es coneixerà el control quan l’utilitzem en el codi. En un
mateix formulari no hi pot haver dos controls amb el mateix nom. Convé posar un nom que
representi la funció que té el control en l’aplicació perquè el codi quedi més clar. Exemple, si
en el TextBox volem introduir la direcció d’una persona podem assignar a aquesta propietat
el valor TextBox_Direcció.
• Multilínies: Permet que introduïm diverses línies de text en el control en lloc de només una.
• Alignment: Alineació que tindrà el text dins del control: esquerra, centre o dreta. Perquè
funcioni la propietat multilínies ha d’estar amb el valor true.
• Locked: Si el seu valor és true bloqueja el control, és a dir, l’usuari no pot introduir ni modificar
el text que contingui. Pot servir per utilitzar el control com a sortida de dades sense que
l’usuari el pugui modificar per error.

Les propietats del control poden ser modificades en temps de disseny. Com es pot
observar a la figura 1.27, una vegada seleccionat el control, podrem accedir a les
seves propietats a la finestra que surt a la dreta, visualitzant totes les seves opcions
i valors.
F i g u r a 1 . 2 7 . Exemple de propietats

Però les propietats també poden ser modificades en temps d’execució, col·locant
el seu nom i el nom de la propietat, com per exemple:
1

Text1.text = "HOLA"

Els controls segueixen el principi de l’encapsulació; això significa que es pot tenir
un control 50 vegades en un formulari, i si li canviem una propietat a un control
només es canvia en aquest i no en els 49 controls restants, és a dir, cada control
manté encapsulades les seves propietats.
Els mètodes són els procediments o funcions associats a un control, els quals
permeten fer certes operacions útils sobre aquest control i obtenir-ne una resposta.
Per exemple, un mètode d’un RadioButton permet ordenar alfabèticament els seus
components o bé un altre mètode permet fer una cerca d’una dada concreta.
Els procediments i les funcions són molt similars; la diferència és que els
procediments no retornen cap valor, mentre que les funcions sempre retornen
un sol valor.
Un exemple, en codi de Visual Basic, és:
Mètode:
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Sub Nom_del_Metode (Paràmetres)
Línies de codi
End sub

Funcions:

1
2
3
4

Function Nom_de_la_Funció (Paràmetres) es Valor_per_retornar
Línies de codi
Nom_de_la_Funció = valor
End function

Un esdeveniment és una acció determinada que es pot fer vinculada amb un
control.
Per exemple, si sobre un control de tipus Button es fa un clic amb el ratolí
s’executarà una determinada acció. Es pot dir que l’esdeveniment “clic sobre el
control Button” activa una certa funcionalitat. Altres exemples d’esdeveniments
poden ser tancar un formulari, seleccionar una opció d’una llista o modificar el
contingut d’un control que conté dades.

1.3.2 Diàlegs modals i no modals

Un quadre de diàleg és una finestra que apareixerà oferint una informació als
usuaris en un moment determinat de l’execució d’una interfície.
Un quadre de diàleg és modal quan l’aplicació mateixa o el formulari que l’ha
cridat no pot rebre cap esdeveniment fins que no s’hagi tancat el quadre de diàleg.
Un quadre de diàleg és no modal en cas contrari, quan l’aparició del quadre de
diàleg no limita l’usuari de continuar interactuant amb la resta de finestres. En
altres paraules, els quadres de diàleg modals són aquells formularis que fins que
no es tanquen no deixen continuar amb l’aplicació.
A continuació es mostren tres exemples de diàlegs modals.
Un quadre de missatge és un quadre de diàleg modal que es pot utilitzar per
mostrar informació textual i permetre que els usuaris prenguin decisions amb
botons. La figura 1.28 mostra un quadre de missatge que mostra informació
textual, exposa un missatge i proporciona a l’usuari dos botons per respondre al
missatge.
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F i g u r a 1.28. Exemple de quadre de missatge

Per crear un quadre de missatge, s’utilitza la classe MessageBox. A continuació
es mostra el codi que crearia el missatge que es mostra en la figura 1.28.

1
2
3
4
5

En la secció Annexos del
web del mòdul podreu
trobar més exemples i
informacions de com cal
crear un quadre de diàleg
modal i un de no modal.

MessageBox.Show (
"Esteu apunt de tancar el formulari sense haver desat els canvis.", _
"Alerta", _
MessageBoxButtons.OKCancel, _
MessageBoxIcon.Warning )

Un altre tipus de quadres de diàlegs són els quadres de diàlegs comuns, que
poden ser tan modals com no modals. L’entorn Windows implementa diversos
quadres de diàleg reutilitzables que són comuns per a totes les aplicacions,
incloent-hi quadres de diàleg per obrir arxius, desar arxius i imprimir.
Com que és el sistema operatiu el que implementa aquests quadres de diàleg, es
poden compartir entre totes les aplicacions que s’executen en el sistema operatiu,
fet que contribueix a la coherència de l’experiència de l’usuari; quan els usuaris
estan familiaritzats amb l’ús d’un quadre de diàleg proporcionat pel sistema
operatiu en una aplicació, no necessiten obtenir informació sobre com cal utilitzar
aquest quadre de diàleg en altres aplicacions.
Atès que aquests quadres de diàleg estan disponibles per a totes les aplicacions i
que ajuden a proporcionar una experiència d’usuari coherent, es coneixen com a
quadres de diàleg comuns. Un exemple de quadre de diàleg seria el creat quan
s’intenta imprimir un document. Es mostra a la figura 1.29.
F i g u r a 1.29. Exemple d’un quadre de diàleg comú

Desenvolupament d’interfícies

49

Disseny d'interfícies. Confecció
d'interfícies d'usuari. XML

1.3.3 Enllaç de components a orígens de dades. Datagrid
L’enllaç de dades és el mecanisme proporcionat per algunes plataformes que
permeten, en aplicacions amb interfície Windows o en aplicacions web, enllaçar
objectes contenidors de dades amb els controls de formulari, per poder fer
operacions de navegació i edició.
És possible enllaçar dades (Databind) amb els controls de formularis, no solament
des d’orígens de dades tradicionals (com DataSets ADO .NET), sinó també a
gairebé qualsevol estructura que contingui dades, com estructures, col·leccions,
propietats i altres controls.
Hi ha diversos tipus de data binding o enllaços a dades, com els simple data
binding o els complex data binding.

Simple data binding

Consisteix en una associació entre un control, que pot mostrar una única dada, i
l’objecte que actua com a contenidor de dades, com ara l’enllaç entre un control
TextBox o una etiqueta i un objecte DataColumn d’una DataTable d’un DataSet.
Per exemple, podeu vincular el camp NomColumna de la taula NomTaula a un
control de tipus TextBox de la manera següent:
1
2
3
4

Me.SqlDataAdapter1.Fill(Me.DataSet1, "NomTaula")
Dim bind As Binding
bind = New Binding("Text", Me.DataSet1.Tables("NomTaula"), "NomColumna")
Me.TextBox1.DataBindings.Add(bind)

Tal com s’observa, en l’exemple es fa ús de la classe Binding, classe que permet
crear un enllaç per a un control indicant alguns paràmetres, en què el primer
paràmetre és la propietat de destinació, el segon paràmetre és l’objecte origen que
conté totes les dades i el tercer paràmetre és el camp origen en l’objecte origen.
Quan hi ha una modificació en la propietat de destinació, el canvi també es fa per
a l’objecte origen. Si l’objecte és un DataSet, les dades de la base de dades no són
modificades. El DataSet ha de ser sincronitzat amb la base de dades.

Complex data bindings

Aquest tipus d’enllaç és possible entre un control que pot actuar com a interfície
o visualitzador de dades, ja que disposa de la capacitat de mostrar diverses o totes
les dades, normalment més d’un registre, de l’objecte contenidor de dades. Això
s’utilitza normalment en controls DataGrid (graella), ListBox o ErrorProvider. Un
exemple clàssic és l’enllaç entre una graella de dades i un objecte DataTable d’un
DataSet. Es pot veure aquest exemple representat a la figura 1.30.

DataSets ADO .NET
Representació d’un conjunt
complet de dades (taules, camps,
relacions...) que resideix en
memòria i ofereix un model de
programació independent de
l’origen de les dades.
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F i g u r a 1 . 3 0 . DataGrid

1
2
3
4

Imports
Imports
Imports
Imports

System
System.Data
System.Data.SqlClient
System.Windows.Forms

5
6
7
8

Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form

9
10
11
12
13
14

Private
Private
Private
Private
Private

dataGridView1 As New DataGridView()
bindingSource1 As New BindingSource()
dataAdapter As New SqlDataAdapter()
WithEvents RecarregarBDButton As New Button()
WithEvents ActualitzarBDButton As New Button()

15
16
17
18
19

<STAThreadAttribute()> _
Public Shared Sub Main()
Application.Run(New Form1())
End Sub

20
21
22

’ Initialize the form.
Public Sub New()

23
24
25
26

Me.dataGridView1.Dock = DockStyle.Fill
Me.Controls.AddRange(New Control() {Me.dataGridView1, Me.ParentForm})
Me.Text = "Exemple de DataBinding: DataGrid"

27
28

End Sub

29
30

31

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
_
Handles Me.Load

32
33
34
35

’ Enllaça el DataGridView a BindingSource i carrega les dades de la BD
Me.dataGridView1.DataSource = Me.bindingSource1
GetData("select * from Customers")

36
37

End Sub

38
39

Private Sub GetData(ByVal selectCommand As String)

40
41
42
43
44
45

Try
’ Establim la cadena de connexió a la base de dades
Dim connectionString As String = _
"Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;" + _
"Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost"

46
47
48

49

’ Creació d’un DataAdapter
Me.dataAdapter = New SqlDataAdapter(selectCommand, connectionString
)
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’ Creació d’un CommandBuilder que ens permetrà fer
’ les operació de modificació, inserció i esborrament.
Dim commandBuilder As New SqlCommandBuilder(Me.dataAdapter)

50
51
52
53

’ Omplim una nova taula de dades i l’enllacem a BindingSource.
Dim table As New DataTable()
Me.dataAdapter.Fill(table)
Me.bindingSource1.DataSource = table

54
55
56
57
58
59
60
61

Catch ex As SqlException
MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

62
63

End Sub

64
65

End Class

Si volguéssim actualitzar la informació de la base de dades:
1
2
3

Private Sub RecarregarBDButton_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles RecarregarBDButton.Click

4
5
6

’ Recarrega la informació de la base de dades
GetData(Me.dataAdapter.SelectCommand.CommandText)

7
8

End Sub

9
10
11
12

Private Sub ActualitzarBDButton_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles ActualitzarBDButton.Click

13
14
15

’ Actualitza la base de dades amb els canvis que ha fet l’usuari
Me.dataAdapter.Update(CType(Me.bindingSource1.DataSource, DataTable))

16
17

End Sub

ADO.NET és un conjunt de classes que exposen serveis d’accés a dades per al
programador de .NET, constitueixen una part essencial de l’entorn de treball .NET,
i permeten l’accés a dades relacionals o XML, entre d’altres.
En realitat ADO.NET és una evolució del model d’accés a dades d’ADO que
utilitza alguns objectes d’ADO, com Connection i Command, i també afegeix
objectes nous, com per exemple DataSet, DataAdapter, DataReader.
A continuació es farà un breu resum d’aquests objectes:
• DataSet és un objecte independent que emmagatzema temporalment les
dades. Es pot considerar com un conjunt de registres que sempre està
desconnectat i que no sap res sobre l’origen i la destinació de les dades
que conté. Dins d’un objecte DataSet, de la mateixa manera que dins d’una
base de dades, hi ha taules, columnes, relacions, restriccions, vistes, etc.
• DataAdapter és l’objecte que es connecta a la base de dades per omplir
l’objecte DataSet. Si és necessari, es torna a connectar a la base de dades per
actualitzar les dades de la base de dades a partir de les operacions fetes en les
dades contingudes en l’objecte DataSet (operacions d’inserció, modificació
o eliminació).
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• DataReader proporciona una manera de llegir una seqüència de registres
de dades només cap endavant des d’un origen de dades SQL Server.
• Connection permet connectar amb una base de dades i administrar les
transaccions en una base de dades.
• Command permet emetre ordres SQL a una base de dades.
A la figura 1.31 es pot veure esquemàticament la relació entre aquests objectes.
F i g u ra 1.31. Esquema d’ADO.NET

1.3.4 Els esdeveniments:
esdeveniments escoltadors.

concepte,

associació

d’accions,

Una aplicació no pot saber en quin moment l’usuari voldrà dur a terme una
determinada funcionalitat. Aquesta interacció serà asíncrona durant l’execució del
programa. Els events o esdeveniments proporcionen un mecanisme adequat per
tractar aquest tipus de situacions que, normalment, són produïdes des de l’exterior
de l’aplicació, per exemple quan l’usuari pressiona una tecla.
Quan arriba un esdeveniment, de vegades ens interessa tractar-lo (per exemple
la pulsació d’un nombre en una aplicació que presenta la funcionalitat d’una
calculadora) i altres vegades no volem tractar l’esdeveniment amb cap acció (per
exemple quan l’usuari pressiona amb el ratolí sobre un text al qual no hem assignat
cap informació complementària).
Per aclarir el seu significat, s’anomenaran alguns dels esdeveniment més comuns
que es poden produir en l’execució d’una aplicació per mitjà de les seves interfícies
gràfiques d’usuari:
• MouseMove: en moure el ratolí per sobre d’un control.
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• MouseDown: en prémer qualsevol botó del ratolí
• Change: en canviar el contingut del control
• Click: en fer clic amb el botó esquerre del ratolí sobre el control
• GetFocus: aquest esdeveniment s’activa quan el control rep l’enfocament,
és a dir, quan s’activa el control en temps d’execució per introduir-hi dades
o fer alguna operació.
• LostFocus: és el contrari de l’esdeveniment anterior, s’activa quan el
control perd l’enfocament, és a dir, es passa a un altre control per seguir
introduint dades.

D’aquesta manera, si volem que un text es posi de color vermell en situar-nos a
sobre, i de color gris en sortir-ne (amb el ratolí), hem de crear les instruccions dels
esdeveniments mouseEntered i mouseExited; el primer esdeveniment s’encarregarà de posar el text de color vermell i el segon de posar-lo de color gris.

1.3.5 Edició del codi generat per les eines de disseny
Els entorns integrats de desenvolupament i les altres eines de disseny i desenvolupament d’interfícies són aplicacions que permeten dissenyar interfícies gràfiques
d’usuari sense necessitat de programar una sola línia de codi. Però en molts pocs
casos un desenvolupador obtindrà un producte final sense la necessitat d’haver de
modificar algun detall al qual no haurà arribat l’aplicació de desenvolupament.
Per aquesta raó caldrà tenir accés al codi generat per les eines de disseny, per
poder-lo modificar i adequar a les nostres necessitats.
Hi ha aplicacions que integren un editor de codi, cosa que permet accedir-hi sense
haver de sortir de l’entorn de desenvolupament, a més de poder veure els resultats
de les modificacions fetes de manera immediata.
Altres aplicacions generen el codi i els arxius necessaris per poder disposar de
les interfícies generades, però no permeten aquesta edició en el seu entorn de
desenvolupament, cosa que farà necessari l’ús d’altres aplicacions per poder-lo
editar, aplicacions que podran ser especialitzades en aquestes tasques o podran ser
molt senzilles, com qualsevol editor de text.
És necessari que el codi generat sigui un codi modular i senzill d’entendre. Si
un programador ha de dedicar més temps a entendre i fer seu el codi, potser no
li haurà estat de gaire ajuda l’eina de desenvolupament. Es pot veure un exemple
d’edició de codi amb el Microsoft Visual Studio a la figura 1.32.

En la secció “Activitats”
del web del mòdul podeu
trobar un exercici resolt
amb l’ús dels controls
bàsics del quadre d’eines.
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F i g u r a 1 . 3 2 . Eina de disseny

Pràcticament tots els IDE que hi ha avui dia permeten aquesta edició de codi. Alguns exemples d’aquestes eines poden ser Eclipse, MonoDevelop, IDE NetBeans
o Glade. Algunes d’aquestes eines, fins i tot, generen codi automàticament a partir
de les interfícies en desenvolupament en un entorn gràfic, cosa que facilita molt
la feina dels programadors.
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2. Generació d’interfícies a partir de documents XML

Per dissenyar i desenvolupar una interfície gràfica d’usuari es poden escollir
entre moltes opcions d’entorns de desenvolupament i entre molts llenguatges de
programació. Si s’escull un llenguatge de quarta generació i un entorn integrat de
desenvolupament, es podrà disposar de moltes més eines i elements que facilitaran
aquesta feina.
La primera decisió que cal establir pel que fa al disseny d’una aplicació que tindrà
diverses interfícies d’usuari és l’entorn d’execució, si serà local o en un entorn
client-servidor, si serà per a WinForms o per a un entorn web, si RichClient o
ThinClient... Aquesta decisió influirà en el llenguatge de programació de l’aplicació i de les interfícies, per decidir, a posteriori, quin entorn de desenvolupament
caldrà escollir.

2.1 Introducció a XML
Què és XML? Es veurà amb més detall als apartats següents, però bàsicament és un
llenguatge amb una funció principal: descriure dades per mitjà d’etiquetes, sense
preocupar-nos com es tractaran aquestes dades ni com es mostraran. Què té de
positiu? Aquest llenguatge pot ser desenvolupat pels programadors o dissenyadors
de programari des de molts altres llenguatges com Java, C#, .NET, etc.
Per què parlem d’XML en un tema que tracta de la generació d’interfícies gràfiques
d’usuari? Un arxiu en XML no permet dissenyar ni configurar una interfícia
gràfica, només oferirà les dades necessàries per ser mostrades o manipulades.
A partir d’altres llenguatges de programació que fan servir les característiques
d’XML es poden desenvolupar interfícies de manera molt senzilla, per a aplicacions especialment pensades per a un entorn Web i acomplint els estàndards, criteris
i recomanacions definides pel W3C.

2.1.1 Què és l’XML?

XML (eXtensible Markup Language) té com a funció principal la de
descriure dades per mitjà d’etiquetes i no es preocupa de la manera de tractarles o mostrar-les.
XML és un metallenguatge extensible d’etiquetes, és a dir, que a partir de la
definició de dades per mitjà d’etiquetes i certes regles serveix com a base per

W3C
W3C és el World Wide Web
Consortium. Es tracta d’una
comunitat internacional que
desenvolupa estàndards, criteris i
recomanacions referents a les
tecnologies web que assegurin, a
llarg termini, el creixement
d’Internet.
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definir altres llenguatges de marques. Alguns exemples de llenguatges definits
sobre XML són:
• XHTML
• RSS (Really Simple Sindication)
• SVG (Scalable Vector Graphics)
• MathML
• GraphML
• MusicXML

Les etiquetes són un conjunt de caràcters alfanumèrics que quedaran escrits
entre els símbols > i <. Aquest conjunt de caràcters, el substantiu que
representen, serà l’identificador de l’etiqueta. Per exemple, <nom> és una
etiqueta amb l’identificador “nom”.
Com més va més aplicacions són capaces de definir el seu propi llenguatge
específic basat en l’ús d’etiquetes XML. Aquest fet fa que el llenguatge XML sigui
com més va més utilitzat i més popular entre els desenvolupadors d’aplicacions
i d’interfícies. Tot això és gràcies al seu enfocament genèric, extensible i molt
senzill, basat en molts pocs elements bàsics i unes regles de format molt estrictes.
A partir de fitxers XML, i algunes eines o llenguatges més, es podran desenvolupar
tot tipus d’arxius i formats, com els representants a la figura 2.1.
F i g u r a 2 . 1 . Formats de l’XML

Per entendre millor el funcionament de l’XML es mostra a continuació un exemple
de les seves característiques i del seu codi:
La X d’XML significa eXtensible, és a dir, ampliable. Ser ampliable vol dir que pot
definir qualsevol conjunt d’etiquetes addicionals sense que bloquegi l’aplicació.
Per exemple, a continuació tenim una part de codi implementat en XML. Per a
una assignatura, n’indicarem el nom i les hores que durarà la impartició.
1
2
3
4

<assignatura>
<nom> Programació </nom>
<hores> 150 </hores>
</assignatura>
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En aquest codi les etiquetes són: assignatura, nom i hores.
Ara es voldrà fer més extens aquest exemple amb més informacions, és a dir,
ampliar-lo. A més de les dades descrites es vol afegir el nom del professor, però
també afegir un nivell més a aquestes dades (un fill més), que són els noms dels
alumnes. Per aconseguir això haurem de modificar l’arxiu XML perquè tingui
aquest nou aspecte:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<assignatura>
<nom> Programació </nom>
<professor> Joan Castells </professor>
<alumnes>
<alumne> Joan Garcia </alumne>
<alumne> Carol Perez </alumne>
<alumne> Pep Perez </alumne>
</alumnes>
<hores> 150 </hores>
</assignatura>

L’aplicació que llegeixi aquest document XML podrà saber, a més, quins alumnes
cursen l’assignatura.
Una arxiu XML és un arxiu que conté a la vegada les dades i la seva estructura
en el mateix document. Aquesta és una característica molt important dels fitxers
XML. El fet que siguin autodescriptius simplifica molt el treball amb aquest
tipus de fitxers, ja que són molt senzills d’entendre i de manipular. Aquest fet
és molt important tant per al desenvolupament de programes que els utilitzin, com
per usar-los amb configuracions o enviament de dades entre diferents entorns o
plataformes.

2.1.2 Àmbit d’aplicació
Els documents XML són fitxers de text normal que es poden obrir des de qualsevol
editor de text, per molt senzill que sigui. No són com altres tipus d’arxius que
necessiten un programari de propietat específic per interpretar-los, com passa amb
la majoria dels arxius binaris. Això vol dir que es pot utilitzar un editor tan senzill
com el Vi en Linux o el Bloc de notes de Windows per obrir i editar un fitxer
XML.
Una de les conseqüències més importants d’aquest fet és la portabilitat que ofereix
l’XML. El format d’arxius de tipus text i el fet de ser autodescriptius fan que es
puguin manipular i entendre des de qualsevol plataforma.
Cal comentar també altres àmbits d’aplicació de l’XML:
• Quan es necessita intercanviar informació a través de diverses plataformes
(compatibles o incompatibles) de maquinari o de programari, o de diverses
aplicacions, XML pot ser l’elecció més encertada. Aquest és el cas
d’aplicacions d’XML en l’àmbit de tecnologies de la comunicació com, per
exemple, el popular WML (llenguatge de format sense fils) i WAP (protocol
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d’aplicacions sense fils).
WML
WML és un llenguatge basat en
XML que s’utilitza per donar
format a aplicacions d’Internet
per a dispositius de mà, com
telèfons o PDA.

B2B: Business to Business

• En aplicacions de comerç electrònic entre empreses (B2B), en què les
empreses necessiten intercanviar una gran quantitat d’informació financera
de manera independent de la plataforma, l’XML també serà una bona
elecció. Diverses aplicacions utilitzen SOAP (Protocol senzill d’accés a
objectes), un protocol molt popular basat en XML, per intercanviar aquest
tipus d’informació a través d’Internet. Aquestes aplicacions basades en
XML que s’utilitzen per compartir informació s’anomenen serveis web.
En el cas de desenvolupadors que fan servir llenguatges com HTML i CSS per
dissenyar les interfícies i la presentació de les dades, fent servir XML per transferirles es reduirà el risc d’incloure contingut redundant. Si hi ha canvis pel que fa a
les interfícies o en la configuració de la presentació, això no afectarà les dades,
que s’emmagatzemen per separat en un arxiu XML.
Com a exemple per a aquest darrer cas es pot plantejar un sistema de gestió
de continguts. Aquest sistema pot generar documents per a usuaris finals en
diversos formats, com poden ser HTML, PDF, etc. No obstant això, no té sentit
emmagatzemar múltiples versions (una a cada format) d’un mateix document amb
les mateixes dades. El contingut es duplicaria i ocuparia un valuós espai en el
disc, la qual cosa ompliria el CMS d’informació redundant i en faria més lent
l’ús. Si s’utilitza un motor basat en XML, el contingut es pot emmagatzemar una
sola vegada per extreure’l i mostrar-lo posteriorment en el format demanat. Si
XML separa el contingut de la presentació, què s’haurà d’utilitzar per presentar
les meves dades? Hi ha altres llenguatges basats en els documents XML, que es
treballaran en els apartats següents.

En resum, alguns dels àmbits d’aplicació de l’XML podrien ser:
• En aplicacions que manegen gran quantitat de dades i, alhora,
necessiten ser flexibles i ampliables. Per exemple, llocs web, llistes
d’ofertes de feina o aplicacions financeres.
• En aplicacions en què la presència de continguts redundants sigui un
perill, com en sistemes d’administració de contingut, biblioteques de
documents o sistemes de seguiment de llocs web.
• En aplicacions en què cal intercanviar gran quantitat de dades a través
de diferents plataformes, com les aplicacions B2B, clients de correu
electrònic compatibles amb servidors de notícies o dispositius mòbils.

SGBD: sistemes gestors de
bases de dades.

• En aquelles situacions en què la informació ha d’estar disponible
per a un gran nombre de clients. Per exemple, titulars de notícies,
comunicats de premsa d’empreses, avisos i anuncis importants,
marcadors, llistes de reproducció, calendaris d’esdeveniments o llistes
de correu.
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Actualment, XML s’utilitza habitualment per transferir dades entre diferents
aplicacions de bases de dades. La majoria dels SGBD, incloent-hi Microsoft
Access i Oracle, permeten exportar taules de bases de dades com a fitxers XML.

2.1.3 Estructura d’un document XML: etiquetes, atributs i valors
Un fitxer XML és un arxiu en format text, que conté etiquetes per identificar els
elements i dades que componen el document. El primer que cal tenir en compte
a l’hora de definir un fitxer XML és que la primera línia del fitxer ha de ser la
següent:
1

<? Xml version = "1.0" encoding = "ISO−8859−1"?>

La resta del document XML s’escriurà amb etiquetes, i sempre cal obrir-les i
tancar-les:
1
2
3

<etiq1> ....... </etiq1>
<etiq2> ....... </etiq2>
<etiq3> ....... <etiq4> ....... </etiq4>.......

</etiq3>

El conjunt format per les etiquetes (obertura i finalització) i el contingut es
coneix com a element o node (en el cas de fer una representació jeràrquica
de les dades). Per exemple, el conjunt <nom>Pere</nom> és un element o
node, amb l’etiqueta “nom” i el contingut “Pere”.
Es pot donar el cas que el contingut d’un element contingui altres elements en
comptes de les dades en format de text, però no podrà contenir les dues coses: els
altres elements i dades en format de text.
Els comentaris en XML s’escriuran d’aquesta manera:
1

<!

−−−−−−−−−−−−−

Comentari −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>

Aquest tipus d’estructura de document amb les etiquetes i els atributs demana tenir
molta cura de la manera d’emmagatzemar la informació, estructurant molt bé el
document i ordenant adequadament les informacions.
Un document XML té una estructura imbricada de manera jeràrquica. És
obligatori tancar totes les etiquetes, i si un element té vinculats altres elements
(fills), és a dir, altres elements que en descendeixen, s’han de tancar les etiquetes
dels fills abans de poder tancar l’etiqueta del pare.

Un document XML es troba ben format si disposa d’una estructura
sintàcticament correcta.
Per aconseguir això caldrà que l’estructura jeràrquica s’acompleixi de manera
estricta pel que fa a les etiquetes que es fan servir al document. És a dir, totes
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les etiquetes obertes han d’haver estat tancades en l’ordre adequat. Els valors de
les dades o continguts dels nodes es troben entre el text que indica l’obertura de
l’etiqueta i el que n’indica el tancament.
Etiquetes

Totes les etiquetes han d’estar correctament tancades, és a dir, amb una etiqueta
de tancament que es correspongui amb la d’obertura.
Les etiquetes han d’estar sempre tancades.
Un exemple incorrecte seria:
1
2
3
4
5

<menu>
<element posicio="15;3">
<nom>Menu
<element posicio="66;30">
<nom>Finestra

En canvi, vegeu-ne ara una versió correcta:
1
2
3
4
5
6
7
8

<menu>
<element posicio="15;3">
<nom>Menu</nom>
</element>
<element posicio="66;30">
<nom>Finestra</nom>
</element>
</menu>

Les etiquetes buides (és a dir, sense contingut) tenen una sintaxi especial:
1

<etiqueta/>

Atributs

Els elements poden tenir atributs, que són una manera d’incorporar característiques o propietats als elements d’un document.
La manera de representar aquesta informació serà a partir d’afegir a l’etiqueta
d’obertura del node els atributs (tant el nom com els valors) que volem.
1

<gos color= "blanc"> Pastor alemany </gos>

Els valors dels atributs dels elements sempre han d’estar marcats amb les cometes
dobles (”) o simples (‘).
1
2
3

<a href = "http://www.ioc.com"> És correcte </a>
<a href = ‘http://www.ioc.com'> És correcte </a>
<a href = http://www.ioc.com> No és correcte </a>

Com es pot veure a la figura 2.2, en el cas del treballador de nom “Joaquim
Casanoves” s’ha afegit l’atribut país per indicar la seva nacionalitat, i s’indica
a més el valor d’aquest atribut.
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F igura 2.2. Estructura d’un XML

El nom de l’etiqueta d’un element, atribut, entitat... comença per una lletra,
i continua amb lletres, dígits, guionets, ratlles, punt o dos punts.
El text XML (o xml o xMl, etc.) no es pot utilitzar com a caràcters inicials d’un
nom d’element, atribut, entitat, etc.
XML és case-sensitive (sensible a la caixa, l’ús de majúscula o minúscula), és a
dir, no és el mateix <autor>; que <Autor>;.
Un exemple d’XML complet i ben format seria:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

<?xml version = "1.0" encoding = "ISO−8859−1"?>
<Matriculats>
<Assignatura>
<Nom> Generacio interficies </Nom>
<Curs> 2 </Curs>
</Assignatura>
<Alumnes>
<Alumne>
<Nom> Joan </Nom>
<Cognoms> Garcia Castellejos</Cognoms>
<Matricula> 060000 </Matricula>
<Identificador Tipus="DNI"> 4060000 </Identificador>
</Alumne>
<Alumne>
<Nom> Albert </Nom>
<Cognoms> Lucas Martinez </Cognoms>
<Matricula> 050000 </Matricula>
<Identificador Tipus="NIF"> 3060000H </Identificador>
</Alumne>
</Alumnes>
</Matriculats>

D’aquesta manera l’estructura jeràrquica de l’XML serà la que es mostra a la figura
2.3, amb el node de Matriculats al primer nivell, els alumnes i les assignatures al
segon nivell, el nom i curs de les assignatures al tercer nivell i les dades de l’alumne
com a tercer nivell dels alumnes. El nivell quart, només assolit per la branca de
l’Alumne, ens indica les dades d’aquest (nom, cognoms, matrícula i identificador).
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F i g u r a 2 . 3 . Jerarquia de l’XML

Consultes XPath

XPath o XML Path Language és un llenguatge de consultes per accedir a un
document XML o per referir-se a parts d’un document XML. Amb les consultes
XPath podrem accedir, per exemple, a la informació d’un node.

XSLT
Estàndard de l’organització W3C
que presenta una manera de
transformar documents XML en
altres formats.

XPath, definit pel W3C, es pot utilitzar sota diversos entorns, per exemple amb
fitxers XSLT, a partir del llenguatge de programació PHP, a partir de Java, etc.
Per veure un exemple, es farà servir l’eina Visual XPath. Amb aquesta eina es pot
veure un exemple senzill de com s’executa una consulta i quins serien els resultats.
Si s’agafa l’exemple en XML anterior i s’obre fent servir el programa Visual XPath,
s’obté el resultat representat a la figura 2.4.
F i g u r a 2 . 4 . XPath

Per exemple, si executem la consulta: Matriculats / Alumnes / Alumne en l’XML
anterior, el resultat serà un XML que conté tots els nodes d’alumne.
1
2
3
4
5
6
7
8

<?xml version = "1.0" encoding = "ISO−8859−1"?>
<Matriculats>
<Alumnes>
<Alumne>
<Nom> Joan </Nom>
<Cognoms> Garcia Castellejos</Cognoms>
<Matricula> 060000 </Matricula>
<Identificador Tipus="DNI"> 4060000 </Identificador>
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</Alumne>
<Alumne>
<Nom> Albert </Nom>
<Cognoms> Lucas Martinez </Cognoms>
<Matricula> 050000 </Matricula>
<Identificador Tipus="NIF"> 3060000H </Identificador>
</Alumne>
</Alumnes>
</Matriculats>

És a dir, la solució seria Joan, Garcia Castellejos, 060000, 4060000,
Albert, Lucas Martinez, 05000, 306000H.
En el cas de Visual XPath, executar una consulta implica escriure-la en el seu espai
corresponent i fer servir el botó “Execute”.
Executant la mateixa consulta amb XPath, s’obté el resultat mostrat a la figura 2.5.
F igura 2.5. XPath

Es pot observar com la consulta XPath indica els nodes que cal anar recorrent
per arribar al node final. Aquestes consultes tenen en compte la diferència entre
majúscules i minúscules, és a dir, no és el mateix matriculats / Alumnes que
Matriculats / Alumnes; la primera no tornaria cap resultat, mentre que la segona
sí que tornaria resultats.

2.1.4 Edició d’un document XML
Un document XML és un document de text ASCII, com molts altres tipus de
documents que es desenvolupen a partir de diferents llenguatges de programació
(per exemple, l’HTML). Aquest llenguatge és interpretat per altres llenguatges o
programes específics, però per editar-lo no cal cap eina especial.
Una aplicació tan senzilla com un Edit en MSDOS o un Bloc de notes en un entorn
Windows permeten la visualització i edició del document XML.

HTML
HTML són les sigles d’Hyper
Text Markup Language, és a dir,
‘llenguatge de marques
d’hipertext’).
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L’Ultraedit és una eina de
propietat d’edició de codi no
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programació, com l’XML. Per a
Windows i per a Linux.
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A la figura 2.6 és pot veure com podem editar el codi de l’exemple tractat
anteriorment amb una eina d’edició com l’Ultraedit.
F i g u r a 2 . 6 . Ultraedit

Altres eines permeten el reconeixement de les etiquetes que es fan servir, encara
que sigui el desenvolupador el que en decideixi el nom, cosa que permet un
desenvolupament més senzill i agradable. Alguns entorns integrats de desenvolupament permetran aquest reconeixement a més de permetre indicar si la sintaxi
és la correcta o mostrar com queda el resultat del codi una vegada interpretat o
executat, en funció del llenguatge de programació utilitzat.
Però, d’altres vegades, interessa fer servir un editor de codi genèric que ofereixi
algunes funcionalitats més que les que oferirà un bloc de notes, sense arribar
a necessitar un IDE o, senzillament, perquè no existeix per a un llenguatge de
programació determinat. Aquestes funcionalitats poden ser el reconeixement de
llenguatges de programació o la possibilitat d’escriure en format de columnes.
Una altra característica que permet un tractament millor del codi, tant pel que fa
l’edició com a la comprensió, és el fet de sagnar cap a la dreta aquelles etiquetes
que formen part d’un mateix nivell jeràrquic. El fet de poder-les agrupar ajudarà
molt a la comprensió del codi.
A la figura 2.7 es pot veure l’edició de l’exemple amb l’editor UltraEdit, amb el
reconeixement de les etiquetes i la sagnia del codi.
Hi ha moltes altres eines específiques per l’edició de XML. Algunes d’elles són:
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F igura 2.7. Ultraedit

• Syntext Serna. Editor per a Windows, Linux i Mac, eina amb una
versió lliure que permet l’edició de text, l’edició gràfica i l’edició de tipus
WYSIWYG.

• XML Studio. Editor per a Windows, eina de propietat que permet l’edició
de text, l’edició gràfica i l’edició de tipus WYSIWYG.

• Oxygen XML Editor. Editor per a Windows, MAC i Linux, eina de
propietat que permet l’edició de text, l’edició gràfica i l’edició de tipus
WYSIWYG.

• XML Notepad 2007. Editor per a Windows, amb llicència pública de
Microsoft, que permet l’edició de text, l’edició gràfica i l’edició de tipus
WYSIWYG.

A la figura 2.8 es pot veure un exemple de l’eina Syntext Serna.
Una altra alternativa per editar documents XML és fer-ho a partir de codi generat
per eines específiques, com, per exemple MonoDevelop o Glade.
Glade és una eina lliure que ajuda a la creació d’interfícies gràfiques d’usuari.
Una vegada dissenyada la interfície, es pot generar el codi corresponent en XML,
i aquest es podrà editar per aconseguir modificacions.
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F i g u r a 2 . 8 . Syntext Serna

A la figura 2.9 se’n pot veure un exemple.
F i g u r a 2 . 9 . Glade

2.2 Llenguatges de descripció d’interfícies basats en XML
L’XML és un llenguatge que, per si mateix, no oferirà el disseny d’una interfície
gràfica d’usuari. Necessitarà altres llenguatges que aprofitin les seves característiques per oferir el desenvolupament d’una GUI.
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És a dir, hi ha llenguatges basats en l’estàndard XML que permeten descriure
com ha de ser tractada la informació que conté un document XML per presentarla en un mitjà com pot ser una pàgina web (HTML) o qualsevol altre document
estructurat.
En aquest apartat és durà a terme una descripció dels llenguatges de programació
basats en XML:

• XSLT (eXtensible Style Language Transformation)

• XUL (eXtensible User interface Language)

• XIML (eXtensible Interface Markup Language)

2.2.1 XSLT (eXtensible Style Language Transformation)
XSLT (o XSL Transformations) és un estàndard de l’organització W3C que
presenta una manera de transformar documents XML en altres tipus de documents,
fins i tot en formats que no són XML.
A la figura 2.10 es pot veure la manera de funcionar de l’estàndard XSLT. Els fulls
d’estil XSLT fan la transformació del document utilitzant una o diverses regles de
plantilla unides al document font que cal transformar.
Fi g u r a 2 . 1 0 . Processador XSLT

XSLT està obtenint, actualment, molt reconeixement en l’edició web, i genera
pàgines HTML o XHTML. La unió d’XML i XSLT ajudarà a l’augment de la
productivitat pel fet de permetre la separació de contingut i presentació gràfica.
D’aquesta manera es pot observar a la figura 2.11 que, a partir d’un mateix
XML, aplicant diferents fulls XSLT, es pot representar la informació amb diferents
formats. A la figura 2.11 s’observen dues interfícies diferents, amb les dades de
diversos treballadors, que tindran el mateix origen, un únic document XML.
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F i g u r a 2 . 1 1 . Diferents formats

Per entendre millor el funcionament de l’XSLT es planteja l’exemple següent:
Disposem d’un XML que tracta d’una agrupació de persones:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

<?xml version="1.0" encoding="iso−8859−1"?>
<alumnes>
<alumne>
<nom>Esther Garcia</nom>
<dni>38293450S</dni>
<notaMitjana>7,5</notaMitjana>
</alumne>
<alumne>
<nom>Carles Aries</nom>
<dni>34839593G</dni>
<notaMitjana>8,5</notaMitjana>
</alumne>
<alumne>
<nom>Marc Fernandez</nom>
<dni>30492839P</dni>
<notaMitjana>5,2</notaMitjana>
</alumne>
</alumnes>
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Aquest document XML conté les dades (nom, DNI i nota mitjana) de tres alumnes,
seguint una estructura jeràrquica amb Alumnes/Alumne/Nom-DNI-notaMitjana.
El document XSL de transformació que s’utilitzarà és:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

<?xml version="1.0" encoding="iso−8859−1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<h2>Notes dels alumnes</h2>
<table border="1">
<tr bgcolor="#9acd32">
<th>Nom</th>
<th>Nota Mitja</th>
</tr>
<xsl:for−each select="alumnes/alumne">
<tr>
<td>
<xsl:value−of select="nom"/>
</td>
<td>
<xsl:value−of select="notaMitjana"/>
</td>
</tr>
</xsl:for−each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Un document XML es compon d’informació estructurada en nodes en forma
d’arbre. Si es té en compte que un XSLT ha de recórrer un document XML,
entendrem que la sintaxi bàsica per al desenvolupament d’XSLT són recorreguts,
bucles i condicions que naveguen per l’estructura de l’XML. En aquest exemple,
es farà un recorregut pel document XML recollint les dades dels alumnes referent
als noms i a la nota mitjana, deixant de banda la informació referent al DNI.
La capçalera per a tots els documents serà:
1
2
3

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

En què s’indica un full d’estil XSL mitjançant l’etiqueta stylesheet per a tots els
documents que fem. Indiquem la versió 1 del full d’estil amb l’atribut version.
En el cas de complir les recomanacions del W3C s’especificarà amb xmlns=http:
//www.w3.org/1999/xhtml i finalment el seu namespace (criteri i restriccions
de les recomanacions sobre l’estructura de tipus d’element i noms de l’atribut),
amb xmlns i xmlns:xsl.
En l’exemple s’està transformant el document XML en un HTML compost per
una taula amb dues columnes: el nom de l’alumne i la seva nota mitjana.
El resultat de la transformació serà un document HTML com el següent:
1
2

<html>
<body>
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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<h2>Notes dels alumnes</h2>
<table border="1">
<tr bgcolor="#9acd32">
<th>Nom</th>
<th>Nota Mitja</th>
</tr>
<tr>
<td>Esther Garcia</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Carles Aries</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Marc Fernandez</td>
<td>5,2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

A la figura 2.12 es pot veure quin és el resultat d’aquest document HTML si l’obrim
amb un navegador. Obtindrem una taula amb 4 files i dues columnes; la primera
de les files conté la capçalera i la resta de les files el nom dels alumnes i la seva
nota mitjana.
F i gura 2.12. Exemple d’interfície

2.2.2 XUL (eXtensible User interface Language)
XUL és l’acrònim d’eXtensible User interface Language; traduït de l’anglès
significa ‘llenguatge d’interfície d’usuari extensible’. Aquest llenguatge ha estat
desenvolupat per crear interfícies d’usuari a partir de documents XML per als
entorns Netscape i Mozilla.
XUL fa servir els elements d’un llenguatge de marques per crear interfícies
gràfiques d’usuari, com ho fa un altre llenguatge com l’HTML. Es podrà definir l’aparença d’aquesta interfície amb fulls d’estil CSS i usar JavaScript per manipularne el comportament. A més, XUL té un conjunt extens de components gràfics
usats per crear menús, barres d’eines, caixes de text, entre molts altres components.
Aquest darrer punt el diferencia del llenguatge HTML.
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XUL, a més de ser un llenguatge amb el qual és possible crear interfícies de manera
fàcil, senzilla i ràpida, està disponible per a totes les versions de Windows, Mac,
Linux i UNIX. Cal dir que, actualment, encara no és compatible al 100% amb el
programari de Microsoft Internet Explorer, cosa que en dificulta l’extensió. A la
figura 2.13 es fa una mostra dels diferents elements amb els quals pot interactuar un
document desenvolupat en XUL, com són l’XML, el CSS, el JavaScript, l’HTML
i l’RDF.
Fi g u r a 2 . 1 3 . Elements amb els quals XUL pot interactuar

A continuació es desenvolupa un exemple en XUL que implementarà una interfície
molt senzilla. Es tracta d’un petit formulari preparat per mostrar les dades
contingudes en un document XML.
Per fer això, cal crear un arxiu anomenat exempleXUL.xul (amb un editor de text
com podria ser el Notepad, l’Ultraedit...) al qual s’afegeix el codi següent:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?xml version="1.0"?>
<?xml−stylesheet href="chrome://global/skin/global.css" type="text/css"?>
<dialog id=" IdentificadorDelFormulari" title=" Exemple de dialeg"
xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
buttons="accept,cancel"
buttonlabelcancel="Cancellar"
buttonlabelaccept="Acceptar"
ondialogaccept="return doOK();"
ondialogcancel="return doCancel();">

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

<dialogheader title="Options" description="My preferences"/>
<label value="Nom"/>
<textbox />
<label value="email"/>
<textbox />
<label value="Data de naixement"/>
<textbox />
<groupbox>
<caption label="Sexe"/>
<radiogroup>
<radio label="Home"/>
<radio label="Dona" selected="true"/>
</radiogroup>
</groupbox>
</dialog>

Posteriorment s’obrirà el navegador Mozilla i arrossegarem el fitxer exempleXUL.xul cap al navegador, i veurem el formulari que es mostra a la figura 2.14.
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F i g u r a 2 . 1 4 . Interfície gràfica

Arribats a aquest punt, anem a analitzar el codi. Qualsevol arxiu XML, independentment de la seva funció, ha de tenir algunes línies al principi que indiquen la
versió d’XML, i un full d’estil si és oportú. En el nostre exemple tenim les dues
línies següents:
1
2

<?xml version="1.0"?>
<?xml−stylesheet href="chrome://global/skin/global.css" type="text/css"?>

Com es pot observar, tenim una línia de versió que indica que la versió XML
és la 1.0. La segona línia indica que el nostre full d’estil està en la ruta
“chrome”. La ruta “chrome” conté algunes utilitats internes de Mozilla que
gestionen habitualment les interfícies d’usuari de Mozilla. Les línies següents
contenen les nostres primeres etiquetes:
1
2
3

<dialog id="IdentificadorDelFormulari" title="Exemple de diàleg"
xmlns=http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul>
</dialog>

Cada pàgina XUL que es crea necessita una etiqueta de tipus <window> o
<dialog>, entre altres, que puguin ser usades per contenir els components que
formen la interfície que volem desenvolupar. Dins d’aquesta etiqueta s’han fet
servir 3 atributs.
• El primer id (identificador) és una referència única que apunta a aquesta
etiqueta en XML. L’atribut id és essencial per ser capaços de comunicarnos amb etiquetes i actualitzar amb canvis i informació.
• La segona etiqueta, title (títol), conté una sèrie de caràcters llegibles per
humans que es mostra a la barra de títol quan llancem l’arxiu XUL a la
finestra oportuna.
• L’últim atribut és la part xmlns. Aquest atribut especifica el namespace

Desenvolupament d’interfícies

73

Disseny d'interfícies. Confecció
d'interfícies d'usuari. XML

(espai de noms) de l’etiqueta <window>, <dialog>... en les quals es basaran
totes les etiquetes que contingui.

Namespace
Un namespace és com un grup especial que podem especificar per determinar d’on ve
una etiqueta. Això ajuda en situacions en què es tingui una etiqueta <window> d’un altre
llenguatge XML i una etiqueta <window> del llenguatge XUL: el namespace les diferencia.

Ara es podrà omplir amb dades el formulari desenvolupat abans. En el nostre
exemple hem creat un petit formulari: Creem un <label> (etiqueta) amb el valor
“Nom”, en què l’usuari podrà escriure’l dins del camp <textbox> (quadre de text)
1
2

<label value="Nom"/>
<textbox />

De la mateixa manera l’usuari podrà indicar l’adreça electrònica i la data de
naixement.
D’altra banda es crea un <groupbox> (agrupació de caselles) per indicar el sexe.
1
2
3
4
5
6
7

<groupbox>
ccaption label="Sexe"/>
<radiogroup>
<radio label="Home"/>
<radio label="Dona" selected="true"/>
</radiogroup>
</groupbox>

2.2.3 Els esdeveniments
Moltes vegades, és necessari associar esdeveniments a elements del formulari
que s’està desenvolupant. En aquest exemple es farà servir JavaScript per afegir
funcionalitat als components. Això es fa d’una manera molt similar a la de
l’HTML. En l’HTML, un conductor d’esdeveniments s’associa amb un element i
es fa alguna acció quan s’activa el conductor. La majoria dels conductors d’HTML
també es troben en XUL, i n’hi ha alguns més que només es troben en XUL.
Es pot afegir codi dins de l’arxiu de XUL, però una manera més eficient és ferho en un arxiu separat. Això permet que la càrrega de la interfície es faci més
ràpidament.
Un exemple senzill del JavaScript associat al nostre exemple seria:
1
2
3
4

<script languaje= "JavaScript" >
function doOK(){ alert("Desa el dialeg"); }
function doCancel(){ alert("Tanca el dialeg"); }
</script>

En la secció Activitats del
web del mòdul podreu
trobar més exemples de
funcionament de XUL i
també altres dades
d’interés.
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2.2.4 XIML (eXtensible Interface Markup Language)
Un altre exemple de llenguatge per a la creació d’interfícies a partir de documents
XML és l’XIML. És un acrònim d’eXtensible Interface Markup Language (‘llenguatge de marques per a la creació d’interfícies extensible’). Aquest llenguatge és
independent de la plataforma en la qual es farà servir, i s’hi fa un èmfasi especial
a desacoblar la representació gràfica de les dades de la interacció amb l’usuari.
A la figura 2.15 es pot veure quina serà l’estructura del llenguatge XIML.
F i g u r a 2 . 1 5 . Estructura del llenguatge XIML

Aquesta estructura està composta per components, relacions i atributs. Els
components agruparan els elements de les interfícies. Les relacions definiran
les interaccions entre diferents elements i els atributs disposaran de valors que
definiran els elements. Cal remarcar la importància de l’estructura jerarquitzada
de l’XIML.
Components de l’XIML

El llenguatge XIML està compost per un conjunt d’elements d’interfície d’usuari
organitzats que es troben classificats en un o diversos components d’interfícies
principals. El llenguatge XIML no limita el nombre i el tipus de components que
podran ser definits en un document.
Es defineixen cinc tipus de components d’interfície en la primera versió del
llenguatge XIML: presentació, domini, tasca, diàleg i usuari.
• Presentació. El component d’interfície presentació serveix per definir una
jerarquia d’elements. Aquests seran els components que es mostraran a
l’usuari. En aquest component no s’especificarà l’aspecte i les propietats
que hauran de tenir aquests elements.
• Domini. El component domini representa un conjunt d’instàncies i classes.
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Aquest conjunt estarà organitzat en una jerarquia. Aquesta jerarquia és
conceptualment com una ontologia però molt més senzilla: hi haurà una
definició dels objectes a partir d’atributs i els seus valors. Els objectes, que
podran ser simples o complexos, només es consideraran objectes si l’usuari
els ha visualitzat o modificat.
• Tasca. Aquest component representa els processos de negoci en els
quals intervé un usuari juntament amb les accions que podrà desenvolupar
aquest usuari en la seva interacció. Un component tasca defineix una
descomposició jeràrquica de tasques i subtasques que defineixen el flux de
treball d’aquestes tasques i les dades que utilitzen.
• Diàleg. Aquest component defineix una col·lecció estructurada d’elements
que determinen les accions d’interacció que pot fer l’usuari. Aquest
component representarà la implementació de les tasques i les seves accions,
i també la navegació de l’usuari per l’aplicació.
• Usuari. El component usuari representa la jerarquia d’usuaris que haurà de
tenir en compte l’XIML. Els elements d’aquest component seran nodes que
podran identificar un únic usuari que navegarà per les interfícies de l’aplicació, o diversos usuaris (un grup d’usuaris relacionat, amb característiques
comunes).
El llenguatge XIML ofereix la possibilitat d’afegir nous elements i components a
la seva estructura. En estar compost per una estructura jeràrquica, està preparat
per suportar afegir aquests nous elements.
Relacions

Les relacions en el llenguatge de programació XIML són una definició que
vincularan dos o més elements XIML que es trobin dintre un mateix component
o distribuïts entre diferents components.
Els elements i els components són molt importants en XIML, ja que ofereixen
una informació o coneixement bàsic referent a les interfícies d’usuari. Però
les relacions entre els elements també són, en si mateixes, una informació o
coneixement també igual de bàsic que el que ofereixen els elements.
Els tipus de relacions que conté XIML són:
• de tipus definició, és a dir, relacions que especifiquen la forma canònica de
la relació.
• de tipus declaració, és a dir, relacions que especifiquen la instància actual
de la relació.
Atributs

Dins el llenguatge de programació XIML, els atributs són uns valors que es podran
assignar a alguns elements. El significat dels atributs vinculats als elements
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n’indicaran les propietats o característiques.
En XIML els valors que es poden assignar als atributs podran ser de dos tipus:
• Valors de tipus bàsics de dades (enters, caràcters, cadenes de caràcters...)
• Instàncies a altres elements existents en el mateix component o en altres
components.

Altres característiques d’XIML

A continuació es presenten altres característiques importants del llenguatge de
programació XIML per tenir en compte:
• El llenguatge XIML permet mostrar un mateix element o un component
de moltes formes diferents, de tal manera que l’usuari podrà escollir les
propietats i l’aspecte més convenient.
• Una altra característica interessant és la possibilitat de modificar l’aspecte
de les interfícies d’usuari de manera dinàmica, i llavors dóna la possibilitat
d’adaptar-se als canvis que hi pugui haver en els dispositius de visualització.
Aquesta és una característica que també es pot trobar en els XForms; això
sí, limitats a tres estats. Amb el llenguatge XIML no hi ha límit d’estats per
definir. Un exemple per a aquesta característica és la possibilitat d’adaptar
les interfícies a un canvi de dimensions de visualització.
• El llenguatge XIML permet la creació de presentacions, una o diverses. Cada presentació és pot vincular a un tipus de dispositiu amb característiques
diferents (PC de sobretaula, portàtils de poques polzades, dispositius mòbils,
telèfons...). Això s’aconsegueix gràcies a la possibilitat de desvincular
completament la definició de les interfícies de la visualització. Cada
presentació és farà servir (s’activarà) en el moment que el sistema detecti el
dispositiu en el qual es faci servir l’aplicació.
• Una altra característica és la possibilitat de fer servir les múltiples visualitzacions que ofereixen les empreses externes, i que podran fer servir els usuaris
de les interfícies sense cap necessitat d’instal·lacions ni descàrregues.

2.2.5 Altres llenguatges
Hi ha altres llenguatges no tan habituals, però també basats en l’estàndard XML,
que permeten descriure com ha de ser tractada la informació que conté un
document XML.
En aquest apartat es descriuran breument altres llenguatges de programació basats
en XML:
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• XAML (Extensible Application Markup Language)
• XForms (neXt genration web Forms)
• AUIML (Abstract User Interface Markup Language)
• UIML (User Interface Markup Language)
XAML (Extensible Application Markup Language)

XAML (Extensible Application Markup Language) és un llenguatge de programació el nom del qual, traduït, vol dir ‘llenguatge de marques ampliable per a
aplicacions’. De fet, la A inicialment significava Avalon. És a dir, Extensible Avalon Markup Language. Avalon és la manera antiga de denominar WPF (Windows
Presentation Foundation), un subsistema gràfic per renderitzar interfícies basades
en sistemes Windows.

En la secció Activitats del
web del mòdul podreu
trobar més referències
d’aquests llenguatges o
d’altres, i també altres
dades d’interès.

XAML ha estat desenvolupat per Microsoft. Permet la construcció d’interfícies
mitjançant la creació d’una jerarquia d’objectes juntament amb un conjunt de
propietats.
XAML està relacionat amb el subsistema de presentació Avalon, i troba actualment al més alt nivell dins de la plataforma .NET (de fet, un document escrit en
XAML es compila en classes .NET, normalment en C #).
Hi ha una relació entre cada element XAML i una classe de la plataforma .NET. Els
elements de la interfície s’organitzen en forma d’arbre, i l’organització d’aquest
arbre és la que determina la visualització i el comportament posteriors de la
interfície.
Si es parla de XAML cal també fer referència a Microsoft Silverlight. La primera
versió va néixer el setembre de l’any 2007, és a dir, és una tecnologia relativament
nova que fa la competència a Adobe Flash pel que fa a reproducció de vídeos,
animacions i altres recursos interactius.
La base de programació de Microsoft SilverLight és el llenguatge XAML, amb un
accés als objectes mitjançant els llenguatges de programació C# i VisualBasic,
i és desenvolupat mitjançant l’eina integrada de desenvolupament Microsoft
Expression Blend.
XForms (the next generation of web forms)

XForms és un model per a formularis en entorns web per a les especificacions de
dades i les interfícies d’usuari desenvolupades en UML
Es tracta d’una proposta del consorci W3C per a l’especificació de formularis per
al Web que puguin ser usats en una àmplia varietat de plataformes.
XForms sorgeix com a alternativa per millorar els actuals formularis web que es
poden obtenir a partir del llenguatge HTML. Això fa que ofereixi uns components
visuals més complets i atractius per aconseguir formar interfícies més usables,

Adobe Flash
Aplicació multimèdia que
ofereix a les pàgines web la
possibilitat de tenir animació,
vídeo i altres eines interactives.
Molt utilitzada pels
desenvolupadors web.

Desenvolupament d’interfícies

78

Disseny d'interfícies. Confecció
d'interfícies d'usuari. XML

agradables i útils. A més, s’aconsegueix fer una diferenciació entre les especificacions de les dades i el seu propòsit i la representació d’aquestes als formularis.

Precisament, la característica més important que proporciona XForms és
que, a diferència dels formularis web habituals en HTML, les especificacions
del disseny de la interfície es defineixen per separat de la funcionalitat.
D’aquesta manera el comportament dels formularis no es veu alterat en canviar de
plataforma, mentre que l’aspecte de les finestres es determinarà pels recursos de
la plataforma on es vulguin mostrar.

AUIML (Abstract User Interface Markup Language)

El llenguatge de programació AUIML és un dialecte de l’XML. AUIML significa
Abstract User Interface Markup Language, és a dir, ‘llenguatge de marcatge per a
interfícies d’usuari abstractes’. És un llenguatge desenvolupat per IBM i dissenyat
per facilitar la definició semàntica de la interacció entre l’usuari i les interfícies.
AUIML permet una representació de planells, assistents, fulls d’estils, etc. Es
tracta d’un llenguatge capaç d’interpretar la informació de posicionament dels
elements de les GUI i delegar la construcció de la seva interfície a una plataforma
específica. Tota la informació es codifica una sola vegada i es tradueix utilitzant
una traducció dependent del dispositiu final. Ha estat dissenyat per ser independent de la plataforma, del llenguatge de programació final i de la tecnologia de
desenvolupament.

UIML (User Interface Markup Language)

UIML és un acrònim per a User Interface Markup Language, que vol dir ‘llenguatge de marques per a interfícies d’usuari’.
El llenguatge de programació UIML és un metallenguatge que té com a principal
objectiu oferir una representació canònica d’una interfície.
El llenguatge UIML és independent de qualsevol altre llenguatge o dispositiu. Una
vegada desenvolupat un document en UIML hi ha la possibilitat de convertir-lo a
un altre llenguatge de desenvolupament que sigui utilitzat per aquell dispositiu que
es farà servir per a la visualització.
UIML proporciona una DTD o XML Schema, en la qual es defineixen les etiquetes
permeses (independents de la metàfora d’interfície) i les seves combinacions per
a la creació de documents UIML vàlids.
La definició de la interfície es fa en una sèrie de blocs:
• parts que componen la interfície,
• presentació o visualització d’aquestes parts,
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• contingut de cadascuna,
• comportament de la interfície,
• conversió de les parts als elements corresponents del llenguatge d’implementació triat,
• connexió amb la lògica d’aplicació.
Aquests blocs faciliten la separació entre els elements que componen la interfície,
i es distingeix entre el modelatge estructural, la visualització i el modelatge del
comportament.
El llenguatge UIML permet obtenir definicions declaratives d’interfícies d’usuari
independents del següent:
• la plataforma,
• el tipus d’interacció, i
• el llenguatge de programació.
Per escriure una interfície en UIML s’ha de fer, d’una banda, una definició de la
interfície genèrica, i d’altra banda, un document UIML que representa l’estil de
presentació apropiat per al dispositiu en el qual s’arrenca la interfície. D’aquesta
manera, una mateixa aplicació només necessitarà un document UIML d’especificació per a qualsevol dispositiu i un document d’estil per a cada dispositiu.

2.3 Casos d’ús: generació d’interfícies a partir de documents XML
per a diferents plataformes
Històricament el disseny i desenvolupament d’interfícies gràfiques d’usuari (GUI)
són tasques que els dissenyadors i els desenvolupadors de programari han generat
de manera estàtica. És a dir, es crea el contingut visual, el disseny de la interfície
gràfica, a partir de formularis que contindran controls i components, com poden
ser els DataGrids, els PictureBox o altres controls ActiveX. És el que es coneix
com a disseny estàtic d’una interfície gràfica, que, una vegada lliurat a l’usuari,
tindrà el mateix aspecte que el que s’havia dissenyat.
El disseny dinàmic d’una interfície gràfica d’usuari consisteix a dissenyar (crear)
les interfícies en temps d’execució i no en temps de disseny, de tal manera que la
preocupació es trobi més a quadrar la lògica del programari i no tant el disseny
estàtic de les interfícies.
Aquest disseny dinàmic és podrà desenvolupar en el servidor o a partir de
documents XML que s’hagin transferit al client, implementant el disseny dinàmic
al mateix client en temps d’execució.
A continuació es proposen alguns casos pràctics que intenten mostrar les diferències entres aquestes alternatives.
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2.3.1 Cas d’ús: disseny estàtic d’una interfície gràfica

La creació d’aquest disseny gràfic es genera mitjançant l’ús dels coneguts entorns
de desenvolupament integrats (IDE) que els diferents fabricants llancen al mercat,
com ara el Visual Studio.NET de Microsoft o el JBuilder de Borland, entre altres.
Per dissenyar i construir aquestes GUI simplement ens cal arrossegar i deixar
anar els diferents controls que volem en l’ordre i col·locació que necessitem per
completar la interfície segons com la vulguem dissenyar.
A partir d’aquí només cal modificar les propietats dels elements en funció de les
necessitats o els gustos del dissenyador i vincular alguns d’aquests elements a
esdeveniments planificant les funcionalitats que s’hauran d’executar en cada acció.
Aquest disseny estàtic generat mitjançant un entorn de desenvolupament visual,
des del punt de vista pràctic està molt bé, però, què passa si el nostre projecte té,
per exemple, 200 formularis i 20 o 30 elements a cada formulari? Doncs que el
desenvolupador haurà de dedicar força temps a arrossegar i deixar anar controls
per acabar el disseny dels formularis.
La gran pregunta, llavors, és: com podem escurçar aquest temps? La resposta no
és tan simple, però tractarem de proposar algunes solucions.

2.3.2 Cas d’ús: disseny dinàmic d’una interfície gràfica en codi de
servidor

Per què, en lloc de generar aquestes interfícies d’usuari en temps de disseny, no es
creen en temps d’execució? Amb això només cal preocupar-nos de la lògica del
nostre sistema, i no hauríem d’estar dibuixant la interfície abans que el formulari
s’executi i es visualitzi.
Per aconseguir això hi ha diverses tècniques.
La primera i més simple consistirà en utilitzar la col·lecció de controls que tenen
els formularis i que ens permeten, en temps d’execució, mitjançant mètodes com
afegir o eliminar, afegir o treure controls de tal manera que sense necessitat de
pintar res en el disseny, quan el nostre formulari es carregui en memòria, executarà
la càrrega o descàrrega de cada un dels objectes que afegiran qualsevol instant a
la col·lecció “Controls”.
En l’exemple següent, a la figura 2.16, es crea de manera dinàmica un plafó amb
les propietats definides per l’usuari.
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F igura 2.16. Plafó de propietats

En fer clic en el botó “Crear control”, es crearà un plafó en la posició 350,75 de
color negre, com es pot observar a la figura 2.17.
F igura 2.17. Creació del plafó

El codi de l’exemple seria:
1
2
3
4
5

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
’Creació del control dinàmic − un panell
CrearPicture()
End Sub

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Private Sub Form_Load()
’Definició dels valors
TextBox_X.Text = 350
TextBox_Y.Text = 75
TextBox_ColorR.Text =
TextBox_ColorG.Text =
TextBox_ColorB.Text =
End Sub

per defecte.

0
0
0

15
16
17
18

’Procediment que crea el panell en temps d’execució
Private Sub CrearPicture()
Dim miPanel As Panel = New Panel()

19
20
21
22
23
24

’Li establim les propietats del nou panell
With miPanel
’Característiques predefinides
.Visible = True
.Width = 100
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25
26
27
28
29
30

Disseny d'interfícies. Confecció
d'interfícies d'usuari. XML

.Height = 100
’Característiques definides per l'usuari
.Location = New Point(TextBox_X.Text, TextBox_Y.Text)
.BackColor = Color.FromArgb(TextBox_ColorR.Text,
TextBox_ColorG.Text, TextBox_ColorB.Text)
End With

31
32
33
34

’Incorporem el nou control en el formulari
Me.Controls.Add(miPanel)
End Sub

Amb aquesta tècnica es pot generar la interfície d’usuari dinàmicament, en temps
d’execució, que és del que es tracta. Però, per què no podem anar més enllà? A
més, caldrà també preguntar-nos on s’haurà de dur a terme la creació del formulari,
en el servidor que rep la petició i té les dades, o en el client? I si és fa una
petita modificació en la sol·licitud de les dades o s’activa alguna funcionalitat
del formulari, cal tornar a generar tot el formulari de nou o només enviar les
modificacions?

2.3.3 Cas d’ús: disseny dinàmica d’una interfície gràfica a partir de
XML
L’objectiu de la generació d’interfícies fent ús d’XML se centra en les dades que
interessen del sistema com a contingut i no en el seu aspecte visual. A més, es
vol utilitzar aquesta informació afegida com a part principal del desenvolupament
i sobre la qual la nostra aplicació s’anirà generant.
Aquesta tècnica de crear aplicacions orientada a les dades i basant-se en l’estructura d’aquestes dades es coneix com a data driven i és precisament el que es fa a
partir d’un document XML. Les passes que cal seguir són les següents:
1. Establir una relació entre la GUI que es vol desenvolupar, que mostrarà
les informacions que ens interessen, i l’estructura de les dades que tenim
emmagatzemades al servidor de base de dades.
2. Transformar aquesta informació en controls gràfics perquè siguin carregats
i visualitzats per l’aplicació o al navegador.
3. Una vegada que la interfície d’usuari estigui visible, tenir la possibilitat
d’interactuar amb aquests controls i enviar la informació introduïda des del
navegador a la base de dades o on sigui necessari.
Per fer possible tot això, el primer que s’ha d’obtenir és el document XML que
recull la informació que volem, i que servirà com a base per a la creació de la
interfície. Aquesta informació es pot obtenir de diverses maneres.
Per explicar el mecanisme de generació d’interfícies a partir d’un document XML
ens recolzarem amb l’exemple següent, que es pot observar a la figura 2.18, i que
genera de manera automàtica el formulari de matricula per als cicles formatius de
la IOC en entorn web.
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F igura 2.18. Pantalla inicial

En l’exemple, es parteix directament d’un document XML que descriu els controls
que tindrà la interfície que es vol desenvolupar; en aquest cas es tracta d’un
formulari per a la matrícula d’un cicle formatiu.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

<inscripcion nomIntern="Interficie dinamica">
<control nomIntern="PrimerCognom" nomExtern="Primer Cognom:"
requerit="si" tipus="texto"></control>
<control nomIntern="SegonCognom" nomExtern="Segon Cognom:" tipus="texto" />
<control nomIntern="Nom" nomExtern="Nom:" requerit="si" tipus="texto" />
<control nomIntern="DocumentIdentificatiu" nomExtern="Document Identificatiu
:"
tipus="lista" >
<valores valor="DNI (amb lletra)"></valores>
<valores valor="NIE (estrangers)"></valores>
<valores valor="Passaport"></valores>
<valores valor="Altres"></valores>
</control>
<control nomIntern="NumDocument" nomExtern="Num. Document:" requerit="si"
tipus="texto" />
<control nomIntern="email" nomExtern="email:" requerit="si" tipus="texto" />
</inscripcion>

Una vegada obtingut el document XML que posseeix l’estructura i la informació
que es vol utilitzar per generar la GUI, el que es farà ara serà aplicar un full d’estils
transformat, XSLT, de manera que la transformació farà possible que aquestes
metadades XML es converteixin en controls web ASP.NET.
L’XSLT utilitzat en l’exemple és el que es mostra a continuació.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:asp="remove">
<xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="utf−8" omit−xml−declaration="
yes"/>
<xsl:template match="/">
<table>
<xsl:for−each select="//control">
<tr>
<td valign="top">
<xsl:value−of select="@nomExtern" />
<xsl:if test="@requerit = ’si’">
<asp:RequiredFieldValidator ErrorMessage=" Campo Obligatorio"
runat="server" ControlToValidate="{@nomIntern}" />
</xsl:if>
</td>
<td>
<xsl:if test="@tipus=’etiqueta’">
<asp:Label id="{@nomIntern}" runat="server" />
</xsl:if>
<xsl:if test="@tipus=’texto’">
<asp:TextBox id="{@nomIntern}" runat="server" />
</xsl:if>
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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<xsl:if test="@tipus=’radio’">
<asp:RadioButtonList id="{@nomIntern}" runat="server">
<xsl:for−each select="valores">
<asp:ListItem Value="{@valor}">
<xsl:value−of select="@valor" />
</asp:ListItem>
</xsl:for−each>
</asp:RadioButtonList>
</xsl:if>
<xsl:if test="@tipus=’lista’">
<asp:DropDownList id="{@nomIntern}" runat="server">
<xsl:for−each select="valores">
<asp:ListItem Value="{@valor}">
<xsl:value−of select="@valor" />
</asp:ListItem>
</xsl:for−each>
</asp:DropDownList>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:for−each>
</table>
<asp:button id="submit" runat="server" Text="Enviar" />
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

El que fa el full d’estils XSLT és rastrejar el document XML i, a mesura que va
localitzant les diferents etiquetes que fan referència a les metadades descrites, les
transforma en els controls web ASP.NET corresponents.
El codi necessari perquè la nostra pàgina ASP.NET carregui i visualitzi el document XML ja transformat estarà dins d’un mètode anomenat Cargarformulario
(), que s’utilitza des de l’esdeveniment Page_Init del WebForm, i que utilitza els
diferents namespaces relacionats amb XML, que s’importaran des del principi del
codi i es col·locaran abans de la declaració de la classe. El codi de l’exemple seria:
1
2
3
4

Imports System.Xml.XPath
Imports System.Xml.Xsl
Imports System.IO
Public Class WebForm1

5
6

Inherits System.Web.UI.Page

7
8

#Region " Código generado por el Diseñador de Web Forms "

9
10
11

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()>
Private Sub InitializeComponent()

12
13

End Sub

14
15

16
17
18
19

Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.
EventArgs)
Handles MyBase.Init
InitializeComponent()
CargarFormulario()
End Sub

20
21

#End Region

22
23

24

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.
EventArgs)
Handles MyBase.Load

25
26

End Sub

27
28

Private Sub CargarFormulario()
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’Carreguem la informació
Dim docInscripcion As New XPathDocument(Server.MapPath("inscripcion.xml")
)

31
32
33
34

’Transformem la informació a web controls mitjançant xslt
Dim transformacion As New XslTransform()
transformacion.Load(Server.MapPath("transf−controles.xslt"))

35
36
37

’Obtenim els resultats de la transformació
Dim sw As New StringWriter()

38
39
40

’Convertim de l'objecte XML en un string per poder−lo manipular.
transformacion.Transform(docInscripcion, Nothing, sw)

41
42
43
44

’Obtenim el resultat en un string
Dim resultado As String
resultado = sw.ToString

45
46
47

’Traiem el namespace asp...
resultado = resultado.Replace("xmlns:asp=""remove""", "")

48
49
50
51
52

’Afegim els web controls al formulari
Dim controles As New Control()
controles = Page.ParseControl(resultado)
Me.FindControl("Form1").Controls.Add(controles)

53
54

End Sub

55
56

End Class

A la figura 2.19 es pot veure la interfície amb el resultat final.
Figura 2.19 . Controls generats en temps d’execució a partir d’un XML
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