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Introducció

Les aplicacions informàtiques o els llocs web duen a terme una interacció contínua
amb els usuaris. Els elements que es podran fer servir per a aquesta interacció poden ser una combinació de dispositius de maquinari i/o tecnologies de programari.
Aquests elements ajuden a crear una plataforma amb interfícies que permeten a
l’usuari interactuar amb les aplicacions i formen una mena de llenguatge visual
que s’ha anat desenvolupant per aconseguir que els usuaris amb poca experiència
amb les noves tecnologies i, més concretament, amb els ordinadors comprenguin
les interfícies.
En l’apartat “Components visuals” veurem els components visuals que habitualment tenim disponibles, les característiques (propietats i atributs) i com podem
fer que interactuïn amb nosaltres (esdeveniments). També estudiarem com podem
crear els nostres propis components visuals.
Així mateix, en l’apartat “Usabilitat” abordarem un tema tan important com és
la usabilitat, que ens permetrà veure com podem adaptar el programari a l’estil
de treball real dels usuaris. En aquesta part veurem tant normes ISO que tenen a
veure amb la usabilitat com pautes de disseny que afecten aspectes com els colors,
les fonts, els menús, etc.

Components visuals. Usabilitat

Desenvolupament d’interfícies

7

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Crea components visuals valorant i emprant eines específiques.
• Identifica les eines per al disseny i prova de components.
• Crea components visuals.
• Defineix les seves propietats i assignar valors per defecte.
• Determina els events als que ha de respondre el component i se’ls
associa a les accions corresponents.
• Fer proves unitàries sobre els components desenvolupats.
• Documenta els components creats.
• Empaqueta els components.
• Programa aplicacions amb interfície gràfica que utilitzi els components creats.
2. Dissenya interfícies gràfiques identificant i aplicant criteris d’usabilitat
• Crea menús que s’ajustin als estàndards.
• Crea menús contextuals, l’estructura i contingut dels quals segueixin
els estàndards establerts.
• Distribueix accions en menús, barres d’eines, botons d’ordres, entre
d’altres, seguint un criteri coherent.
• Distribueix adequadament els controls en les interfícies d’usuari.
• Utilitza el tipus de control més adequat en cada cas.
• Dissenya l’aspecte de la interfície d’usuari (colors i fonts entre d’altres) atenent a la seva llegibilitat.
• Verifica que els missatges generats per l’aplicació són adequats en
extensió i claredat.
• Fer proves per a avaluar la usabilitat de l’aplicació.

Components visuals. Usabilitat
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1. Components visuals

Les aplicacions informàtiques o molts llocs web duen a terme una interacció
contínua amb els usuaris, per mitjà de la qual aquests poden seleccionar i executar
funcionalitats per a la consulta o la modificació de dades.
Els elements que es podran fer servir per a aquesta interacció poden ser una
combinació de dispositius de maquinari i/o tecnologies de programari. Aquests
elements ajuden a la creació d’una plataforma amb interfícies que permeten
a l’usuari interactuar amb les aplicacions. Els elements formen una mena de
llenguatge visual que s’ha anat desenvolupant per aconseguir l’entesa amb les
interfícies per part dels usuaris amb poca experiència amb les noves tecnologies i,
més concretament, amb els ordinadors.

1.1 Introducció als components visuals
El nom amb què es coneix el conjunt d’elements visuals d’una interfície gràfica
juntament amb la propia interfície, en un entorn d’ordinador personal, és el
de WIMP (windows, icon, menu, pointer device). Un conjunt de finestres que
contindran diverses icones i altres elements com menús són la base per a la creació
d’interfícies que oferiran, a més a més, la possibilitat de dur a terme accions a
partir del moviment del punter per part dels usuaris. Aquesta serà la base d’aquest
estil d’interacció.
El pas següent ha estat la creació d’interfícies per als darrers dispositius que han
arribat al mercat, com poden ser dispositius mòbils, tablet PC o telèfons. És
coneix com a estil d’interacció post-WIMP, i un exemple seria el sistema operatiu
Android.

Android
És un sistema operatiu per a
dispositius mòbils desenvolupat
per Google basat en el nucli
(kernel) del Linux.

Els components visuals són la base de l’estil d’interfícies WIMP. Aquests components tenen propietats i atributs, es podran vincular a esdeveniments, i l’usuari els
podrà crear de nou per a completar els que ja té a la seva disposició.

1.1.1 Components visuals: concepte i característiques
Les interfícies gràfiques d’usuari utilitzen elements visuals per a representar la
informació i les dades a mostrar. Aquests elements es faran servir per a crear
les estructures estàtiques o dinàmiques que es convertiran en les interfícies que
interactuaran amb els usuaris.

Classe
Una classe és un conjunt de
propietats i mètodes relacionats
amb un significat propi, en un
context de programació
orientada a objectes.
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Un component visual és una classe d’ús específic, a punt per a ser
arrossegada a un formulari, que es podrà configurar o utilitzar de manera
visual, des de l’entorn de desenvolupament. Són elements visuals que
permeten la gestió i representació d’informació.
La diferència principal, respecte a una classe normal, és que la major part de la
feina de configuració de l’element es pot fer de manera visual, amb el ratolí, i
ajustant les opcions i propietats que s’ofereixen en el seu entorn. De fet, es pot
crear una interfície gràfica d’usuari sense programar cap línia de codi.

IDE
Entorn de desenvolupament
d’aplicacions integrat.

Cada component té associats un conjunt de propietats i mètodes, i un conjunt
d’esdeveniments als quals pot respondre. Amb l’inspector d’objectes es poden
modelar els components d’una aplicació segons les necessitats que es tinguin,
quant a la seva aparença (propietats) i funcionalitat (esdeveniments als quals pot
respondre). En definitiva, es poden modificar les propietats dels components i
construir els gestors d’esdeveniments a què aquests poden respondre.
Si es fa servir una eina tipus IDE per al desenvolupament d’aplicacions s’han
de tenir a disposició molts components integrats que es podran fer servir per
al disseny de les interfícies gràfiques d’usuari. Una vegada es treballi amb un
formulari es podran seleccionar i arrossegar cap a aquest formulari un o més
components, i se’n podran modificar les característiques i propietats.
Aquest tipus d’acció i algunes altres es poden dur a terme en temps de disseny, és
a dir, mentre es dissenya i es programa l’aplicació, al contrari d’altres accions que
es duen a terme en temps d’execució, quan l’aplicació ja està en funcionament.
Alguns exemples de components més simples són:
• Botons
• Llistes desplegables
• Barres de progrés
• Etiquetes
• Radio buttons
• ...
Alguns exemples de components més complexos són:
• Menús
• Taules
• Arbres
• Quadres de diàleg
• ...
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Els components tenen, entre d’altres, les característiques conceptuals i de creació
següents:
• Permeten la interacció amb altres components.
• Són una unitat de programari compilada reutilitzable, amb una interfície
ben definida.
• Proporcionen el control sobre determinats recursos externs en temps de
disseny.
• Es distribueixen en un únic paquet que conté en si mateix tot el necessari
per al seu funcionament, amb cap o pràcticament cap dependència respecte
d’altres components o biblioteques.
• Es poden haver desenvolupat en qualsevol llenguatge de programació (normalment s’utilitzen llenguatges orientats a objectes).
• Es poden utilitzar per al desenvolupament d’aplicacions en qualsevol llenguatge de programació.
• Poden ser visibles o no visibles per a l’usuari en temps d’execució, encara
que sempre seran visibles per al desenvolupador en temps d’execució.
F igura 1.1. Exemple de component-button

Respecte a la funcionalitat, els components també disposen de les característiques
següents:
• Els components instal·lats són accessibles en l’entorn de desenvolupament
per mitjà d’una paleta de components i es poden arrossegar a l’aplicació en
què s’està treballant. En la figura 1.1 se’n pot veure un exemple.
• En cas de tractar-se de components visuals, és a dir, relacionats amb la
interfície d’usuari i visibles per als usuaris finals, és possible manipular-los
de manera interactiva.

Components visuals. Usabilitat
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• Cada component exposa públicament un conjunt de propietats que indiquen
els valors de les seves característiques, és a dir, el seu estat intern. La
majoria d’aquestes propietats poden ser modificades de manera interactiva
pel desenvolupador. En la figura 1.2 se’n pot veure un exemple per al
component button en què es poden identificar algunes de les seves propietats
visuals i d’accions.
• Cada component genera una sèrie d’esdeveniments que es poden capturar.
El codi associat a aquests esdeveniments es fa en el llenguatge natiu de
l’entorn de desenvolupament: Visual Basic, c++, Java, c#, etc. En la figura
1.2 es poden veure els esdeveniments associats al component button i un
exemple de codi vinculat al component desenvolupat en Java.
F i g u r a 1 . 2 . Propietats i esdeveniments del botó

1.1.2 Propietats i atributs dels components visuals

Les propietats i atributs d’un element visual mostren totes les possibles
característiques d’aquell component, des de les més senzilles (aquelles que
tenen a veure amb els atributs gràfics del component, com el color, les mides,
el color quan el ratolí passa per sobre del component...) fins a les més
complexes o elaborades, com la forma de la que actuarà quan es faci clic
amb el ratolí a sobre o com s’ha de comportar el component quan succeeixi
un esdeveniment vinculat amb ell.
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Els atributs o propietats d’un component es poden modificar mitjançant codi (en
temps d’execució) o mitjançant la finestra de propietats (en temps de disseny).
Aquest segon cas és el més habitual en el desenvolupament d’aplicacions en
entorns IDE. Es una acció molt important per als dissenyadors d’interfícies i per
als desenvolupadors d’aplicacions el fet de poder modificar els valors d’aquestes
propietats dels components, formularis o controls, ja que serà una eina bàsica per
a complir amb els requeriments inicials del projecte.
En la figura 1.3, es pot veure un exemple corresponent a un entorn de desenvolupament en què s’identifiquen algunes de les propietats relacionades amb el
component de tipus botó.
F igura 1.3. Propietats d’un component

Com es pot veure en la figura 1.4, corresponent a un altre IDE, Visual Studio, la
finestra de propietats mostra en la part superior una llista de les classes disponibles
en un entorn donat (per exemple, si som en el dissenyador d’un formulari, només
mostrarà els elements incorporats a aquest formulari) i sota una llista de les
propietats de la classe, i indica les que es poden modificar i les que no, marcant
aquestes últimes en gris.
Modificar els valors de les propietats amb l’ajuda de la finestra de propietats és una
acció molt còmoda i senzilla per l’accessibilitat d’aquestes en temps de disseny.
A més a més de les propietats, els components també disposaran de mètodes
associats.
Un mètode és un tros de codi associat a un component que s’executa després d’una
acció o esdeveniment o un missatge per part d’un altre component.

Components visuals. Usabilitat
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Figura 1.4. Propietats d’un component en el
Visual Studio

1.1.3 Esdeveniments vinculats
Durant el temps d’execució d’una aplicació es podran executar per part de l’usuari
o podran succeir de manera automàtica diferents successos o esdeveniments.

Query
Consulta a executar sobre una
base de dades.

Aquests successos podran ser síncrons (governats per un rellotge que
controla els moments o ritmes de determinades accions) o asíncrons (no es
pot saber quan poden succeir diferents accions externes com una interacció
d’un usuari).
Els llenguatges de programació permeten executar parts de codi com a resposta
a accions o esdeveniments que, normalment, seran asíncrons, durant l’execució
de l’aplicació. Com a exemple, si es fa clic en un component determinat,
s’executarà una acció determinada (mostrar, per exemple, per pantalla el resultat
d’una consulta o query).
Qui podrà desencadenar un esdeveniment? Normalment aquest tipus de situacions
es produeixen des de l’exterior de l’aplicació. Un element de maquinari, com
ara un ratolí o un teclat o una pantalla tàctil, poden ser exemples d’elements
capaços de desencadenar un esdeveniment que aturi l’execució en aquell moment
de l’aplicació per executar una altra funcionalitat o part de codi.
Dintre de les seves propietats, els components han de disposar de la possibilitat de
vincular parts de codi al fet que es produeixin alguns esdeveniments o, també, la
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possibilitat de no vincular res a aquell esdeveniment. Per exemple, en un mateix
formulari es podran incloure dos components iguals, i configurar en el primer una
determinada acció en accionar-lo l’usuari mitjançant un clic de ratolí, però deixar
sense configurar el segon botó per la mateixa acció.
Alguns exemples d’esdeveniments relacionats amb els ratolins per a un component
qualsevol podrien ser:
• Click. Es podrà indicar la part de codi a executar en fer clic amb el ratolí
(botó esquerre) a sobre del component.
• MouseOver. Aquest esdeveniment indica que el ratolí és a sobre d’un
component determinat.
• MouseMove. Aquest esdeveniment té lloc quan l’usuari mou el ratolí per
sobre d’un component.
• MouseDown. Quan l’usuari fa clic amb el ratolí a sobre de qualsevol botó,
el dret o l’esquerre.
• MouseOut. Aquest esdeveniment indicarà que el punter del ratolí ha sortit
d’una certa zona de la interfície o que deixa d’estar a sobre d’un component.
• MouseClicked. És una altra manera d’anomenar a l’esdeveniment Click (un
clic amb el ratolí a sobre d’un component).
• MouseDouble-Clicked. Aquest component es produeix quan es fa clic dues
vegades de manera consecutiva a sobre d’un component amb el ratolí.
• MouseEntered. Equivalent al MouseOver. Per exemple, en passar a sobre
d’un component amb un ratolí, el text que aquest contingui en modificarà el
color.
• MouseExited. Equivalent al MouseOut. Per exemple, en sortir amb el
ratolí d’un component, el color del text que aquest contingui tornarà al color
original.

1.1.4 Tipus de components: classificacions
Hi ha moltes variables que oferiran moltes maneres diferents de classificar els
components de les interfícies gràfiques d’usuari. En aquest apartat es farà
referència a algunes d’aquestes variables i, en conseqüència, a algunes de les
possibles classificacions dels components:
• Visuals / no visuals
• Si són controls
• Si són contenidors

Components visuals. Usabilitat
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• Components estructurals

• Components d’interacció

• Components avançats per al web 2.0

La classificació dels components en visuals i no visuals es basa en el fet que el
component sigui visible o no per a l’usuari final de l’aplicació.

Un component és visual quan té una representació gràfica en temps de
disseny i execució (botons, barres de desplaçament o scroll, quadres d’edició,
etc.), i es diu no visual en cas contrari (temporitzadors, quadres de diàleg -no
visibles en la fase de disseny-, etc.).
D’altra banda, no hi ha més diferències entre ells, excepte, és clar, les derivades
de la visualització del component.
Els components no visuals es poden col·locar en els formularis de la mateixa
manera que els controls, encara que en aquest cas la posició és irrellevant.
En aquest tema es farà referència a components visuals.
En la figura 1.5 es mostra un exemple amb les diferències entre components visuals
i components no visuals. Es mostra un formulari amb tres components:

• Un primer component mostra una etiqueta de text, un component visual, que
dóna un missatge als usuaris.

• Un segon component mostra un botó o button, un altre component visual,
que dóna l’opció de finalitzar l’exemple (si hi ha un esdeveniment per part
d’un usuari que fa clic en aquest botó, es tancarà el formulari).

• Finalment hi ha un tercer component, aquest no visual. És un rellotge. Els
usuaris no podran veure aquest component.

El que es mostra en la figura 1.5 és la interfície en temps de disseny, en què el
desenvolupador sí que la podrà veure. Aquest component, un rellotge, farà que al
cap d’un temps determinat es tanqui sol el formulari.
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F i g u r a 1 . 5 . Interfície en temps de disseny

Una altra classificació possible dels components serà segons la seva funcionalitat.

Els components de tipus contenidor són components que n’agruparan
d’altres, com, per exemple, els formularis o les finestres.
Els components estructurals són els que serveixen per a crear l’estructura
estàtica amb què l’usuari podrà interactuar. Exemples d’aquests tipus de
components poden ser les finestres, els menús o les icones.
Els components d’interacció permeten als desenvolupadors d’aplicacions
intercanviar accions amb els usuaris, oferint-los informacions i recollint-ne
les respostes.
Un exemple de components d’interacció són els components de tipus control
(coneguts directament com a controls).

Els controls són objectes que proporcionen una interacció entre l’aplicació i
els usuaris i l’intercanvi d’informació.
Exemples de components de tipus control són:
• Quadre de llista o list box
• Combo box
• Icona o icon
• Tree view
• Botó o button
• Casella de selecció o check box
• Radio button

Components visuals. Usabilitat
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• Llista desplegable o drop-down list
• Menú o menu
• Barra de menú o menu bar
• Barra d’eines o toolbar
En la secció Annexos del
web del mòdul podeu
trobar alguns exemples
dels tipus de components
enumerats.

• Grid view
Un altre tipus de components són els que ofereixen la possibilitat d’utilitzar nous
efectes, més dinàmics, amb més interacció amb els usuaris, components per a
interfícies d’usuaris avançades. Són els denominats components per al web 2.0.
Un exemple de components d’aquestes característiques els ofereix l’eina jQuery,
entorn de treball (framework) que ofereix moltes oportunitats d’aquests tipus de
components.
jQuery estalvia moltes hores de desenvolupament als programadors i haver de
baixar a un nivell massa baix de programació. Moltes de les funcionalitats
i components necessaris ja estan implementats per aquesta eina o les seves
biblioteques.

1.1.5 Alguns exemples de components
Hi ha molts components en el mercat, tant lliures com de pagament i per a molts
llenguatges de programació i entorns diferents. N’hi ha molts que són comuns
a diferents entorns de treball. Es podrien considerar components universals que
tothom coneix i són els més habituals en les interfícies gràfiques d’usuari.
Entre aquests components més habituals, a continuació es fa un petit recordatori
d’alguns dels més habituals que es faran servir, sobretot, en desenvolupaments de
projectes Winforms:
• Labels (etiquetes), que ofereixen la possibilitat d’ubicar en el formulari una
etiqueta amb un text determinat, que no podrà ser manipulat per l’usuari de
l’aplicació.
• Buttons (botons), que executaran una funcionalitat quan s’hi faci un clic o
un doble clic.
• Picture box (imatges), que permeten seleccionar una imatge o un gràfic
d’un arxiu prèviament existent.
• Progress bar (barra de progrés), que ofereix la progressió en l’execució
d’una funcionalitat determinada que s’està executat.
• Radio buttons (botons d’opció), que són un conjunt d’opcions agrupades
que ofereixen diferents alternatives a l’usuari per a poder-ne escollir una.
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• Check box (casella de selecció), que són un conjunt d’opcions amb un espai
en forma de quadrat a la dreta per a poder-les seleccionar.
• List box (quadre de llista), que mostra una llista d’opcions en format de
llista.
• Text box (quadre de text), que mostra informació en format de text escrit
en temps de disseny i recull informació introduïda per l’usuari en temps
d’execució.
• Combo box, que ofereix una llista d’opcions entre les quals se’n podrà
seleccionar una o bé introduir un text en el quadre d’edició.
En la figura 1.6 es mostra una finestra de components de l’eina GLADE. Es pot
veure com en aquesta eina de disseny d’interfícies gràfiques els components estan
agrupats per diferents temàtiques:
• Windows Forms
• De dades
• Components
• XSL-T
F igura 1.6. Components de GLADE

En la figura 1.7 es mostra un altre exemple de components que podem trobar en
una altra eina de desenvolupament d’interfícies com MonoDevelop.

GLADE
GLADE és una eina lliure que
ajuda a la creació d’interfícies
gràfiques d’usuari, molt
utilitzada en entorns XML.
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F i g u r a 1 . 7 . Components de MonoDevelop

1.1.6 Plataformes rich client i thin client (client lleuger)

Una altra manera de classificar els components visuals és tenint en compte per a
quin tipus d’entorn s’han desenvolupat. Per a això primer cal diferenciar alguns
entorns que hi ha actualment en el desenvolupament i utilització d’aplicacions
informàtiques amb interfícies gràfiques d’usuari.
D’una banda, hi ha les plataformes anomenades thin client, en què els programes
i aplicacions desenvolupades depenen en gran mesura d’altres programes per a la
seva execució. D’altra banda, hi ha les plataformes anomenades rich client, en què
els desenvolupadors poden trobar totes les eines per a crear de manera completa
una aplicació independent.

Plataformes thin client

En els seus inicis, Internet oferia portals web que simplement eren una gran
col·lecció de pàgines estàtiques que oferien documents, imatges, etc. que es
podien consultar i/o descarregar.
En la figura 1.8 es pot veure una representació d’aquesta situació en què la
jerarquia era una característica molt important per a poder fer un manteniment
apropiat d’un espai web.
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Figu r a 1 . 8 . Esquema d’una pàgina web estàtica

Al llarg dels anys hi ha hagut (i encara hi ha) una evolució contínua d’aquesta
estructura de treball. A aquesta evolució també han anat lligats els continguts
que s’ofereixen i els serveis que es poden trobar en qualsevol pàgina web que han
diferit molt del text i imatges inicials.
El pas següent en la seva evolució va ser incloure un mètode per a la confecció de
pàgines web amb continguts dinàmics que permetessin que allò que es mostrava
variés en funció de les peticions enviades al servidor web.
En la figura 1.9 és pot veure com a partir d’una pàgina d’inici pengen diverses
pàgines dinàmiques que no contindran tots els continguts, sinó que serviran per a
accedir a la base de dades per a recollir i mostrar les informacions sol·licitades.
Figu r a 1 . 9 . Esquema d’una pàgina web dinàmica

És en aquest moment quan es pot començar a parlar de thin clients o clients
lleugers, és a dir, es comencen a desenvolupar aplicacions de formularis utilitzant
un enfocament de client lleuger.
Un client lleuger se sol executar en un navegador que es troba en un ordinador
client. El codi dels programes que es poden desenvolupar amb eines com poden
ser els llenguatges de marques HTML, llenguatges de script, com JavaScript, entre
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altres, es troba en un ordinador servidor al qual s’ha d’anar a recollir la informació
que es vulgui mostrar.

L’avantatge principal de l’enfocament de client lleuger és la facilitat
d’implementació i la possibilitat de treballar de manera independent per
capes.
De fet, tenint en compte les múltiples opcions que hi ha per a desenvolupar una
aplicació en un entorn web, generalment aquestes estan estructurades seguint un
model basat en tres nivells.
F i g u r a 1 . 1 0 . Estructura basada en tres nivells

En la figura 1.10 es poden veure els tres nivells:
• El primer nivell és la interfície o navegador web. Les funcions que es fan en
aquest nivell es limiten a enviar les peticions/consultes que genera l’usuari,
obtenir les dades generades per l’aplicació web (servidor) i finalment
representar aquestes dades en el navegador per a l’usuari.
• En el segon nivell se situaria la lògica. En aquest nivell es troba en el
nucli principal de l’aplicació i és l’encarregat de dotar l’aplicació web
del contingut dinàmic, interpretant les consultes generades pel client en
el nivell de la interfície, executant la lògica necessària per a les consultes
que s’enviaran a la base de dades. Una vegada que hagi rebut les dades
sol·licitades, les enviarà al nivell de la interfície i les mostrarà per mitjà del
navegador.
• En el tercer nivell és on hi ha les dades. Aquest nivell podria estar format
per una base de dades, per fitxers XML o per qualsevol altre tipus de sistema
d’emmagatzematge de dades depenent de les necessitats de l’aplicació.
Només es relacionarà amb el nivell lògic del qual rebrà les seves peticions
i al qual lliurarà les seves respostes.

Però, a mesura que passa el temps, es detecta que el fet que la lògica de
l’aplicació web s’executi íntegrament en el servidor i que el navegador web
només es limiti a la representació de les dades (client lleuger) fa que els
programadors vegin limitades les seves capacitats a l’hora de desenvolupar
una aplicació web. A més, aquest sistema de treball obliga a una transmissió
important de dades de manera contínua, i no optimitza les possibilitats que
també ofereixen els clients.
Alguns dels problemes més habituals amb què es poden trobar els clients lleugers
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són:
• Efectes com drag & drop (arrossegar i deixar anar) i canvi de mida
d’elements són impossibles de dur a terme en un ordinador client en un
navegador. Passa el mateix amb les actualitzacions de zones específiques de
la pàgina sense la necessitat d’haver de renderitzar una nova pàgina HTML.
• Els navegadors interpreten els llenguatges basats en scripts, com el JavaScript, de diferents maneres, de vegades incompatibles entre elles. Això
provoca que els desenvolupadors hagin d’escriure el codi múltiples vegades
acomodant la programació per a cada navegador. L’HTML és un llenguatge
estàtic basat en etiquetes molt limitat que no es pot ampliar.
• La serialització (emmagatzemar l’estat d’un objecte en un mitjà) de l’estat
de l’aplicació només s’aconsegueix utilitzant galetes (cookies), les quals no
suporten objectes.
Plataformes rich client

S’està vivint una evolució tant en els desenvolupaments d’aplicacions com en la
seva estructura i manera de treballar. Si un dels errors és haver d’enviar molta
informació des del servidor fins al client, se cerquen sistemes per a no haver de
carregar tanta informació cada vegada i fer més participatiu l’ordinador client.
S’ha arribat a un punt en què les aplicacions web no solament han d’oferir multitud
de funcions, sinó que a més han de ser el més òptimes possibles, i les seves
interfícies gràfiques han de ser molt més impactants i còmodes per als usuaris. Per
a aconseguir aquests objectius s’ha creat un nou tipus de components (anomenats
rich client) amb l’objectiu d’optimitzar les comunicacions de dades entre client i
servidor, i a més ofereix unes interfícies molt més atractives per a l’usuari.

Els clients enriquits fan servir moltes de les característiques i les facilitats
del sistema operatiu en què s’executa, la qual cosa soluciona moltes de les
mancances dels llenguatges de marques.
Una altra de les característiques dels clients enriquits és la possibilitat d’utilitzar
una base de dades local, traslladant part de la càrrega de processament en el
dispositiu, i disminuint el nombre de peticions al servidor i les transferències per
la xarxa.
D’aquesta manera, es podria dir que l’estructura de les rich Internet applications
és la que es mostra en la figura 1.11.
F igura 1.11. Estructura en quatre capes
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En aquest cas s’ha passat de disposar de tres nivells a disposar-ne de quatre:
• Primer tenim el navegador web, que conté el connector o plug-in (rich
client) necessari per a interpretar les dades que hi arriben de l’aplicació. En
aquesta part de l’arquitectura, a diferència de la part de les aplicacions web
tradicionals, s’emmagatzema la part gràfica de l’aplicació (esquema XML).
Amb això evitem haver de renderitzar una nova pàgina web cada vegada que
volem mostrar noves dades en la pantalla.
• En segon lloc, tenim el controlador de l’aplicació i la passarel·la (gateway).
El controlador de l’aplicació seria la part de l’aplicació que s’encarrega d’interactuar amb el client i viceversa. D’altra banda, la passarel·la d’informació
o gateway s’encarrega de transformar les dades de què disposa l’aplicació
en un format de dades que pugui ser entès pel navegador del client (per
exemple, XML).
• L’element següent seria el servidor en què s’allotja l’aplicació. Aquest
servidor d’aplicacions compilarà l’aplicació web en cas necessari i permetrà
la comunicació de la nostra aplicació amb altres aplicacions o servlets.
Aquesta part de l’arquitectura també s’encarrega d’obtenir les dades necessàries per a l’aplicació, d’una base de dades o de fitxers.
• Finalment tenim l’emmagatzematge de les dades, que habitualment serà
una base de dades en què s’emmagatzemaran les dades relacionades amb
el servei que ofereix l’aplicació.
Aquestes dues maneres diferents de treballar comporten que hi hagi components
diferents per a cada una, en funció també dels llenguatges de programació utilitzats
(que també seran diferents).

1.1.7 Biblioteques de components per a thin i rich clients
A continuació es mostren alguns exemples de components que es poden trobar
en el mercat. Hi ha moltes pàgines web que ofereixen components gratuïts per a
determinats llenguatges de programació, com també grups de desenvolupadors o
comunitats que unifiquen els esforços. Aquests poden anar destinats a programadors individuals o petites empreses que programen amb eines lliures.

Silverlight
Solució de Microsoft semblant al
Flash que permet l’execució
d’aplicacions multimèdia en
clients.

Però també es poden trobar moltes altres pàgines que, pagant, ofereixen molts
altres components, alguns per a entorns de desenvolupament que també són de
pagament. Aquests estan destinats a empreses de desenvolupament de programari
més grans que compren aquests components per a agilitzar el desenvolupament de
les seves aplicacions.
Moltes altres empreses desenvolupen el propis controls que comparteixen entre
els treballadors sense arribar-los a fer públics.
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En la figura 1.12 es pot veure un exemple de components que s’ofereixen en
una pàgina web. Se n’hi poden trobar de gratuïts i de pagament. En aquesta
figura d’exemple, es poden veure components per a Silverlight, per a ASP.NET
(Microsoft) o per a controls activeX, per exemple.
Un altre exemple d’entorn de treball, aquesta vegada del JavaScript, és jQuery,
que simplifica la manera de treballar amb els documents HTML i agregar interaccions amb tecnologia AJAX. JQuery ofereix una sèrie de components basats en
JavaScript.

1.1.8 Utilitat dels components en el desenvolupament d’aplicacions
El desenvolupament d’aplicacions amb interfícies gràfiques d’usuari és una tasca
que necessita molt de temps i, en conseqüència, diners i, tot i així, moltes de
les aplicacions desenvolupades acaben necessitant un manteniment que arregli els
errors o millori la usabilitat. I tot i que al llarg dels darrers anys hi ha hagut una
evolució considerable en el camp de les eines, mètodes i models de programació,
la situació actual pel que fa a desenvolupament d’aplicacions amb interfícies
gràfiques continua essent la que hem exposat.
Una alternativa que sembla que pot millorar aquesta situació i canviar-la cap a
millor és la de modificar el model de desenvolupament actual i portar-lo cap
a un model de desenvolupament orientat a components (de fet, hi ha molts
desenvolupadors d’aplicacions que ja ho fan).
Aquest tipus de model consisteix a desenvolupar les aplicacions amb interfícies
gràfiques d’usuari a partir de l’ús de components de programari, gratuïts o
comercials, però que ja existeixen. Aquest nou model de desenvolupament cerca
la limitació de la codificació de nou codi de programació al mínim indispensable.
Però serà necessària la creació d’un conjunt molt ampli de components, és a
dir, l’existència d’un mercat de components de programari de qualitat i amb un
àmbit d’aplicació general, perquè cada vegada més desenvolupadors utilitzin la
programació orientada a components.
Els beneficis d’aquest tipus de programació són molts:
• Venda de components per empreses especialitzades (nou camp de negoci).
• Desenvolupament més senzill (quant a temps dedicat i, en conseqüència,
quant a costos).
• Taxa menys elevada d’errors si els components que es fan servir passen per
un control de qualitat exhaustiu abans de comercialitzar-los.
Els beneficis i alternatives que ofereix aquest model de programació són molts,
però s’han explicat com a introducció als components i a les seves possibilitats.

Components visuals. Usabilitat

Per a més informació
sobre aquests
components i d’altres, cal
consultar la secció
“Annexos” del web del
mòdul.
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F i g u r a 1 . 1 2 . Components One

1.2 Creació d’un component visual
Per què s’han d’utilitzar components visuals?
Si es pot desenvolupar una interfície gràfica d’usuari sense escriure cap línia de
codi, es justifica de manera molt convincent la utilització de components visuals,
sempre que hi hagi els que desenvoluparan les necessitats del programador.
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Per què s’han de desenvolupar nous components visuals personalitzats?
Un component visual, una vegada empaquetat, es podrà fer servir en projectes
futurs, es podrà compartir amb altres desenvolupadors del mateix projecte que
necessitin eines semblants o es podrà compartir de manera altruista amb la resta
de desenvolupadors d’arreu del món. Si no es desenvolupa fent servir components
o desenvolupant aquest i es programen les aplicacions de manera directa, molt
probablement, s’estarà repartint la mateixa feina, o més enllà en el temps per
part del mateix desenvolupador, o per part d’altres programadors, la qual cosa
incrementarà temps i costos dels projectes.
Cal desenvolupar components visuals encara que només siguin per a una aplicació?
La resposta a aquesta pregunta és un sí, seguint la mateixa línia argumental que
en la qüestió anterior. Si en el futur es vol modificar l’aplicació desenvolupada,
i els canvis afecten la part de codi empaquetada en un component, només caldrà
distribuir aquest biblioteca i no tota l’aplicació. En el cas d’una aplicació clientservidor, si volem modificar un component o hi ha una actualització, potser només
caldrà actualitzar el component en el servidor, sense tocar la resta de programaris
instal·lats en els clients, que s’actualitzaran automàticament.

1.2.1 Eines per a dissenyar i crear components visuals
Pràcticament la majoria dels entorns de desenvolupament integrats permeten el
desenvolupament de nous components visuals, connectors, extensions, plug-ins
o complements. És a dir, parts de codi que quedaran empaquetades per a la
seva utilització posterior des del mateix programari (normalment), i es podran
utilitzar per al mateix llenguatge de programació per al qual s’hagin desenvolupat
els components.
Una vegada creat un component visual, caldrà empaquetar-lo. Aquesta acció
genera un arxiu de tipus dll o msi que es podrà importar al mateix entorn de desenvolupament a altres màquines o, fins i tot, a altres entorns de desenvolupament.
La majoria d’IDE permeten crear components visuals i, alguns menys,
empaquetar-los. A continuació, s’enumeren alguns d’aquests IDE:
• Visual Studio .NET, per a sistemes operatius Windows, suporta llenguatges
com Visual C++, Visual C#, ASP.NET, i Visual Basic .NET. Permet crear
components i empaquetar-los en arxius msi o dlls.
• MonoDevelop, eina lliure de codi obert multiplataforma que permet el
desenvolupament d’aplicacions amb C# i amb altres llenguatges de programació .NET. MonoDevelop permet crear nous components visuals.
• Eclipse, IDE de codi obert multiplataforma, utilitzada per a crear JDT (Java
development toolkit) sota el llenguatge Java, encara que també permet el

Add-ons (complements):
millores instal·lables en els
programes.

Plug-ins (endollables):
complements per a una
aplicació informàtica.

En la secció Activitats del
web del mòdul podreu
trobar alguns exemples de
creació de components i
més informació sobre les
eines.
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treball amb altres llenguatges de programació com C++, PHP o Perl. Permet
crear i encapsular nous components visuals.
• NetBeans, eina de desenvolupament d’aplicacions per a desenvolupadors en
Java. Permet crear mòduls que es poden agregar a l’aplicació. Permet crear
components i empaquetar-los per a NetBeans.
• GLADE, és una eina per a dissenyar interfícies gràfiques d’usuari de manera
ràpida i senzilla, i generar un codi XML. No permet la creació de visual de
components, però en ser una eina lliure de codi obert, sovint apareixen noves
versions i complements.

1.2.2 Definició de les propietats i mètodes
Un objectiu important de molts llenguatges de programació orientats a objectes
és permetre encapsular els detalls interns en una classe. Aquests detalls són els
que definiran les característiques de l’objecte, la seva aparença visual i el seu
comportament.

Una propietat és una barreja entre el concepte de camp d’una base de dades
i el concepte de mètode d’una classe. Externament s’hi accedeix com si
es tractés d’un camp normal, però internament és possible associar codi a
executar en cada assignació o lectura del seu valor.
Aquest codi de programació es pot utilitzar per a comprovar que no s’assignen
valors erronis o per a calcular-ne automàticament el valor just en demanar la seva
lectura entre moltes oportunitats.

Les propietats són els elements del component visual que en configuren
l’aspecte i en controlen el comportament.
Una propietat no emmagatzema dades, però s’utilitza com si les emmagatzemés.
A la pràctica, el que se sol fer és escriure com a codi de programació a executar,
quan s’hi assigni un valor. Aquest codi controlarà que aquest valor sigui correcte
i que s’emmagatzemi en un camp privat si ho és. Amb les funcions get i set de
la programació orientada a objectes es podrà accedir al valor o modificar el seu
valor.
Així se simula que té un camp públic sense els inconvenients que aquests presenten
perquè no hi poden controlar l’accés.
Vegeu tot seguit la sintaxi de la definició d’una propietat en Visual Basic:
1
2
3
4
5

property <NomPropietat> as <TipusPropietat>
{
get
<CodiLectura>
end get
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set
<CodiEscriptura>
end set

6
7
8
9
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}

Vegeu la sintaxi de la definició d’una propietat en C#:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<TipusPropietat> <NomPropietat>
{
get
{
<CodiLectura>
}
set
{
<CodiEscriptura>
}
}

Una propietat pot ser de només lectura, de només escriptura o de lectura i
escriptura. Els descriptors d’accés Get i Set proporcionen accés de lectura i
d’escriptura respectivament. Es pot afegir codi a aquests descriptors d’accés per
a proporcionar la funcionalitat adequada per a obtenir o configurar la propietat.

Els mètodes són funcions o procediments associats al component que poden
cridar perquè aquest faci diferents accions de les quals obtingui una resposta.
Els procediments i les funcions són molt similars. La diferència és que els
procediments no retornen cap valor, i les funcions sempre retornen un únic valor.
Per exemple, un mètode d’un radio button permet ordenar alfabèticament els seus
components o bé un altre mètode permet fer una cerca d’una dada concreta.
Un exemple en codi Visual Basic és:
Mètode:
1
2
3

Sub Nom_del_Mètode (Paràmetres)
Línies de codi
End sub

Funcions:
1
2
3
4

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

Molts components visuals tenen propietats en comú. Per exemple, tots els
components visuals tenen les propietats top i left, que controlen la posició del
component en el formulari, tant en temps de disseny com en temps d’execució.
Però, de vegades, ens pot interessar que algunes de les propietats que es defineixen
en els components siguin visibles en el quadre de propietats de l’eina que estiguem
utilitzant per a desenvolupar el programari, amb l’objectiu que el seu valor es pugui
especificar en temps de disseny.

Per tal de demostrar el
funcionament de les
propietats i els mètodes
es farà un petit exemple
en la secció Annexos del
web del mòdul, en què es
definirà la classe cotxe
amb les propietats model,
marca i preu.
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A continuació es mostra un petit exemple que vol explicar com es defineix
una propietat visible en temps de disseny.
Un component visual de tipus TextBoxNum mostrarà un nombre. Es vol que el
color d’aquest sigui diferent en funció del seu valor, un color si és positiu i un
color si és negatiu. Per això caldrà definir dues propietats que permetin indicar a
l’usuari els colors que es volen visualitzar.
En visual basic .NET, una propietat es defineix de la manera següent:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<Category("Behavior"), DefaultValue(GetType(Color), "Black"), _
Description("Indica el color del nombre en ser positiu")> _
Public Property ColorValorPositiu() As Color
Get
Return _ColorValorPositiu
End Get
Set(ByVal Value As Color)
_ColorValorPositiu = Value
End Set
End Property

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

<Category("Behavior"), DefaultValue(GetType(Color), "Red"), _
Description("Indica el color del nombre en ser negatiu")> _
Public Property ColorValorNegatiu() As Color
Get
Return _ColorValorNegatiu
End Get
Set(ByVal Value As Color)
_ColorValorNegatiu = Value
End Set
End Property

La definició de la propietat és igual que la definida més amunt però incorporant
un conjunt de metadades.
• Category. Especifica la manera de classificar les propietats en un examinador de propietats del dissenyador visual. En l’exemple s’indica que les
noves propietats ColorValorPositiu, ColorValorNegatiu es mostraran en la
categoria behavior (comportament).
• DefaultValue. Especifica un valor predeterminat per a una propietat. En
l’exemple, el valor per defecte de la propietat ColorValorPositiu serà el
negre, mentre que el valor per defecte de la propietat ColorValorNegatiu
serà el vermell.
• Description. Especifica una descripció breu de la propietat. En un
dissenyador visual com Visual Studio, l’examinador de propietats mostra
la descripció de la propietat seleccionada, generalment en la part inferior de
la finestra.
En la figura 1.13 és poden veure les dues noves propietats afegides al component
de tipus TextBoxNum en el Visual Studio 2010.
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F i g u r a 1 . 1 3 . Exemple de propietats personalitzades

Al llarg d’aquest apartat s’està fent referència a dos conceptes que, de vegades,
es tendeix a confondre. De vegades no queda clar el concepte de propietat i el
d’atribut. I són conceptes i termes diferents:
• Els atributs:
– Mai no són públics.
– Són accessibles únicament a nivell de programació.
– Descriuen l’estat intern i el comportament d’un component visual en
temps d’execució.
• Les propietats:
– Són característiques públiques dels components.
– Són accessibles a nivell de programació i a nivell de disseny de les
interfícies gràfiques.
– Descriuen l’estat intern i el comportament d’un component visual en
temps de disseny.
Quan s’implementa un component mitjançant una classe d’objectes, cada propietat
sol estar associada internament a un atribut, encara que això no passi sempre.
En la creació del component, la definició de l’atribut seria:
1
2
3
4

Private _ColorValorPositiu As Color ’ Color assignat a la font
’ si el nombre és positiu
Private _ColorValorNegatiu As Color ’ Color assignat a la font
’ si el nombre és negatiu

En la secció Annexos del
web del mòdul podreu
trobar alguns exemples
més de propietats i
mètodes.
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1.2.3 Esdeveniments als quals ha de respondre un component

Un esdeveniment és una acció determinada que es durà a terme vinculada
amb un component i que activarà una certa funcionalitat. Un exemple és fer
un clic a sobre d’un component.
En el Visual Basic, per a definir un esdeveniment només cal escriure la instrucció
event seguida de la definició que donarem al mètode que rebrà els esdeveniments.
Per exemple, si la nostra classe és del tipus button, podem definir l’esdeveniment
Click de la manera següent:
1

Public Event Click (ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

Vegem ara com hauria de definir aquest mateix esdeveniment un programador de
C#:
1
2

public delegate void ClickEventHandler (object sender, EventArgs e);
public event ClickEventHandler Click;

En aquest cas, primer es defineix un delegat i a continuació cal definir l’esdeveniment que ha de ser del tipus d’aquest delegat.
En el Visual Basic:
1

RaiseEvent Click (sender, e)

En C #:
1
2
3
4

if (Click! = null)
(
Click (sender, e);
)

En el Visual Basic serà molt més fàcil i simple, i no cal fer cap comprobació.
Un delegat és una referència a una funció, la qual cosa també es coneix com un
punter a una funció, és a dir, un delegat permet accedir a una funció de manera
gairebé anònima, ja que simplement té l’adreça de memòria d’aquesta funció. I,
sabent l’adreça de memòria, hi podem accedir.
Però en .NET això ha d’estar controlat, de manera que aquest accés no sigui
arbitrari.
Per tant, si es vol accedir a un mètode, s’ha de fer per mitjà d’un punter controlat,
i la manera de controlar aquest accés és definint un prototip en el qual s’indiqui de
quin tipus és aquest mètode, si rep paràmetres i, si en rep, quants i de quin tipus
són.
Aquesta definició del prototip de funció (o mètode) al qual es vol accedir es fa per
mitjà d’un delegat.
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Un esdeveniment és un missatge (o notificació) que llança un objecte d’una
classe determinada quan alguna cosa ha passat.
L’exemple més habitual és quan l’usuari fa clic amb un dispositiu extern (normalment un ratolí) en un botó d’un formulari. Aquesta acció produeix, entre
altres, l’esdeveniment Click del botó que s’ha polsat. D’aquesta manera, el botó
notifica que aquesta acció ha passat i queda a criteri del programador activar una
funcionalitat vinculada a aquest esdeveniment.
Si es vol interceptar aquest esdeveniment s’ha de comunicar a la classe que defineix
el botó indicant la funció a executar. En cas contrari, no cal indicar res i, deixant
en blanc la funcionalitat, s’indicarà que no cal executar cap acció després de
l’esdeveniment.
Els esdeveniments es poden definir en qualsevol classe, i no solament en classes
que mantinguin algun tipus d’interacció amb els usuaris. Això sí, el més habitual
és que es facin servir els esdeveniments amb classes que formen part de la
interfície gràfica que interactua amb l’usuari d’una aplicació.
Per exemple, si es vol desenvolupar un esdeveniment en una classe per a fer una
notificació cada vegada que es modifica el contingut d’una propietat, s’haurà de
definir un delegat que indiqui la signatura que ha de tenir el mètode que hagi de
rebre aquesta notificació.
A continuació, caldrà definir l’esdeveniment pròpiament dit, el qual serà una
variable especial del tipus del delegat.
Això de variable especial és perquè en realitat es defineix com qualsevol altra
variable (només que amb un tipus delegat com a tipus de dades), però afegint-hi
la instrucció event.
1
2
3

public delegate void NombreCambiadoEventHandler (string nou, string
anterior);
public event NombreCambiadoEventHandler NombreCambiado;

1.2.4 Proves unitàries i documentació
Una vegada creat un component visual en un entorn de desenvolupament integrat
cal provar-lo i verificar-lo per a confirmar que desenvolupa les funcionalitats tal
com es van plantejar abans del seu desenvolupament.

Les proves unitàries també es coneixen com a proves de components. Són
proves sobre parts del codi de programació de les aplicacions informàtiques
amb l’objectiu de validar-ne el funcionament correcte.

En la secció Annexos del
web del mòdul podreu
trobar alguns exemples
més d’esdeveniments
vinculats a components.
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Aquestes proves dependran molt de la tecnologia utilitzada per a crear el component visual i es duran a terme en el mateix entorn de desenvolupament. En el
cas dels components visuals, aquestes proves seran moltes vegades d’execució i
validació visual de les funcionalitats cercades en el seu desenvolupament.
En cas d’aplicar més d’una prova per a un mateix component, aquestes hauran de
ser independents les unes de les altres, perquè, si n’hi ha, els errors d’una prova
no corregeixin o facin desaparèixer els errors de les altres.
En la figura 1.14 es veu la funcionalitat que ofereix MonoDevelop per a dur a
terme les proves unitàries. Algunes IDE afegeixen aquest tipus de funcionalitat,
la qual facilita la seva tasca als desenvolupadors.
F i g u r a 1 . 1 4 . MonoDevelop - proves unitàries

Per a aconseguir la independència entre les proves es poden fer servir alguns
substituts com els estubs. Aquests ajuden a simular les proves de parts dels
components de manera aïllada simulant el funcionament d’altres. Per exemple,
si un component s’encarrega d’agafar determinades dades d’una base de dades i
fent la mitjana, mostrar-les fent servir un sistema de barres, un estub serà un tros
de codi que substituirà l’accés a la base de dades i simularà el lliurament de les
dades necessàries.
La documentació associada a un component serà molt semblant a la documentació
que es pot crear en el desenvolupament d’una aplicació.

Hi ha molts tipus de documentació per a completar el desenvolupament
d’una aplicació informàtica, des de la documentació del codi programat,
passant per la documentació tècnica fins a la documentació d’usuari que
indica com s’explota l’aplicació desenvolupada.
Al igual que amb les proves d’usuari, determinats IDE ofereixen la possibilitat
d’automatitzar la generació de documentació, tant els comentaris en el codi de
programació com la generació de la documentació tècnica o d’usuari final.
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En el cas d’una aplicació informàtica es pot arribar a trobar documentació referent
al següent:
• l’anàlisi i els requisits de l’aplicació
• el disseny i seva arquitectura
• els temes tècnics
• els usuaris
• el màrqueting
En el cas dels components serà important generar la documentació relativa a
la creació tècnica del component per a facilitar a futurs desenvolupadors la
comprensió i utilització del component. També serà necessària una documentació
més d’usuari per a explicar la instal·lació del component i la seva utilització
correcta.

1.3 Persistència i serialització

El significat genèric del terme persistència és ‘transcendència en el temps
i/o en l’espai’.
En el cas de l’execució d’una aplicació informàtica, es parlaria de guardar l’estat
de les dades o les variables una vegada finalitzada l’execució del programari.
¿Quin sentit té això si estic executant una aplicació en un entorn local? Té molt
de sentit. És el que passa normalment amb les aplicacions de gestió d’informació
desenvolupades per a treballar en un únic ordinador. En finalitzar l’execució es
desen les dades i això permet continuar en l’execució següent amb la mateixa
situació com havia finalitzat.
I en aplicacions en un entorn client-servidor o un entorn web? Si, en accedir a
les dades que hi ha en un servidor i mostrar-les per un navegador o un programari
client, volem fer un canvi o veure una petita modificació en les dades, no hauria
de ser necessari recarregar tota la interfície sencera, amb les dades i els detalls
d’aquesta.

1.3.1 Persistència dels components visuals
És força atractiu utilitzar aquesta tecnologia per a emmagatzemar l’estat d’un
programa de manera que es pugui restaurar posteriorment, la qual cosa pot tenir
moltes aplicacions. Per posar algun exemple, es podria desar un component actiu
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i carregar-lo més endavant, desplaçar d’una localització física a una altra portada
en un dispositiu de memòria secundària o, simplement, transmetre per una xarxa,
etc.

La persistència dels components visuals es defineix com la capacitat
d’emmagatzemar els canvis de les propietats d’un component, és a dir,
permet que un objecte existeixi més enllà de l’execució d’un programa.
Per a persistir s’ha de serialitzar la informació, i una vegada serialitzada es podrà
enviar per xarxa, mantenir en memòria, enviar-la a una impressora, etc.

1.3.2 Serialització
La serialització és la clau per a implementar la persistència. Representa el procés
d’emmagatzematge de l’estat d’un objecte en un mitjà. Per a això, es recopila tota
la informació necessària de l’objecte, per a convertir-se en una seqüència o flux
de dades que, més tard, en permeti la recuperació.
En la figura 1.15 es pot veure una representació de com funciona la serialització i
la deserialització.
F i g u r a 1 . 1 5 . Serialització

Podem diferenciar diferents tipus de serialització, per exemple:
• Binària
• XML (extensible markup language)

1.3.3 La serialització binària
La serialització binària utilitza la codificació binària per a generar una serialització
compacta per a usos com podria ser l’emmagatzemament o les seqüències de xarxa
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basades en sockets.
La serializació binària es caracteritza per convertir en un flux de bytes tant els
membres públics i com privats juntament amb el nom de la classe, incloent-hi el
codi assemblador, i després s’emmagatzema en un flux de dades. Quan l’objecte
és deserializat, s’obté un clon de l’objecte original.
Exemple de serialització binària
Per a entendre el concepte de la persistència i la serialització es mostra un petit exemple
codificat en el llenguatge de programació C#. L’objectiu de l’exemple és demostrar com es
poden congelar i descongelar les propietats d’un objecte.

1
2
3

[Serialitzable]
public class Cotxe
{

4

public string marca;
public string model;
private float preu;

5
6
7
8

public float getPreu()
{
return preu;
}

9
10
11
12
13

public void setPreu(float preu1)
{
preu = preu1;
}

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

public override string ToString()
{
return String.Format("Marca:{0}\nModel:{1}\nPreu:{2}\n",
marca, model, preu);
}

24
25

}

1

using
using
using
using
using
using
using
using

2
3
4
5
6
7
8

System;
System.IO;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Xml.Serialization;
System.Runtime.Serialization;
System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
//Definició d’un objecte de tipus cotxe
Cotxe cotxe1 = new Cotxe();
cotxe1.marca = "Seat";
cotxe1.model = "Leon";
cotxe1.setPreu(24000);

21
22
23
24
25

Console.WriteLine("Serialització de l’objecte en Binari");
Console.WriteLine("−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−");
IFormatter formatter = new BinaryFormatter();

26
27

//Serialització de l’objecte
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28

29
30
31
32
33
34
35
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using (FileStream fs = new FileStream(@".\BINCotxe.bin", FileMode.
Create,
FileAccess.ReadWrite, FileShare.None))
{
formatter.Serialize(fs, cotxe1);
fs.Close();
Console.WriteLine("Dades de l’objecte serialitzat(binari)");
Console.WriteLine(cotxe1.ToString());
}

36

//Modificació de l’objecte
cotxe1.marca = "Renault";
cotxe1.model = "Megane";
cotxe1.setPreu(30000);
Console.WriteLine("Es modifiquen les dades de l’objecte");
Console.WriteLine(cotxe1.ToString());

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53

//Deserialització de l’objecte
using (FileStream fs = new FileStream(@".\BINCotxe.bin", FileMode.
Open,
FileAccess.Read, FileShare.None))
{
Console.WriteLine("");
cotxe1 = (Cotxe)formatter.Deserialize(fs);
fs.Close();
Console.WriteLine("Dades de l’objecte deserialitzat(binari)");
Console.WriteLine(cotxe1.ToString());
}

54

Console.ReadLine();

55

}

56

}

57
58

}

En la figura 1.16 es poden veure els resultats d’executar aquestes línees de codi
que serialitzen un objecte en binari.
F i g u r a 1 . 1 6 . Serialització d’un objecte binari

1.3.4 La serialització en XML
XML
Llenguatge de marques
extensible per a la representació
de dades.

Tal com es demostra en l’xemple següent, la serialització XML serialitza les
propietats i camps públics d’un objecte. Aquesta és una de les diferències amb
la serialització binària que, tal com s’ha vist, guarda tant les propietats públiques
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com les privades.
Continuant amb l’exemple anterior, tot seguit es mostra el resultat de serialitzar i
deserialitzar utilitzant l’XML.

1
2
3
4
5
6
7

static void Main(string[] args)
{
//Definició d’un objecte de tipus cotxe
Cotxe cotxe1 = new Cotxe();
cotxe1.marca = "Seat";
cotxe1.model = "Leon";
cotxe1.setPreu(24000);

8

Console.WriteLine("Serialització de l’objecte en XML");
Console.WriteLine("−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−");
XmlSerializer xml = new XmlSerializer(cotxe1.GetType());

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

//Serialització de l’objecte
using (FileStream fs = new FileStream(@".\XMLCotxe.xml",
FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite, FileShare.None))
{
xml.Serialize(fs, cotxe1);
fs.Close();
Console.WriteLine("Dades de l’objecte serialitzat(xml)");
Console.WriteLine(cotxe1.ToString());
}

23

//Modificació de l’objecte
cotxe1.marca = "Renault";
cotxe1.model = "Megane";
cotxe1.setPreu(30000);
Console.WriteLine("Es modifiquen les dades de l’objecte");
Console.WriteLine(cotxe1.ToString());

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

//Deserialització de l’objecte
using (FileStream fs = new FileStream(@".\XMLCotxe.xml", FileMode.
Open,
FileAccess.Read, FileShare.None))
{
Console.WriteLine("");
cotxe1 = (Cotxe)xml.Deserialize(fs);
fs.Close();
Console.WriteLine("Dades de l’objecte deserialitzat(xml)");
Console.WriteLine(cotxe1.ToString());
}

41

Console.ReadLine();

42
43
44

}

En la figura 1.17 es poden veure el resultats d’executar aquestes línees de codi que
serialitzen un objecte en XML.
Podem veure com les dades privades no s’han desat.
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F i g u r a 1 . 1 7 . Serialització de l’objecte en XML

1.4 Empaquetat de components
Ja fa un quant temps, quan un desenvolupador volia crear un component visual
per a compartir-lo amb els companys o fer-lo servir al cap d’un quant temps,
tenia poques alternatives, i la majoria d’aquestes passaven per fer una còpia literal
del codi de programació que havia desenvolupat per a crear el component o
l’aplicació.
No cal explicar la complicació i dificultat d’aquest procediment que provocava
molts errors i equivocacions per la singularitat dels projectes no orientats a
objectes. Calia instal·lar altres programes o altres biblioteques perquè aquell codi
pogués ser acceptat en un altre entorn i per un altre codi. Era tot un esdeveniment
aconseguir que un component creat per un programador funcionés correctament
en una màquina diferent (amb el seu programari propi i la seva configuració) essent
utilitzat per un altre desenvolupador.
L’empaquetat de components va obrir moltes vies, va facilitar en gran mesura
el procés de compartició de components, va facilitar el procés, la distribució
i el fet de fer-lo el més transparent possible per als usuaris finals. A més, el
procés d’empaquetar un component és un procés automàtic que facilitarà les
actualitzacions i manteniments de les aplicacions.
Però el procés d’empaquetat varia en funció del llenguatge i l’entorn de desenvolupament que s’utilitza.
Abans del procés de creació i d’empaquetatge d’un component, caldrà tenir en
compte alguns elements com poden ser:
• Empaquetat de fonts, objectes i executables.
• Arquitectura de destinació del paquet.
• Informació relativa al paquet (tècnica, d’usuari, etc.)
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• Distribució en la destinació del paquet.
• Signatura digital.

1.4.1 Empaquetat d’un thin client
Per a explicar com s’utilitzen els components creats en una plataforma de tipus
client lleuger (thin client) es farà servir un exemple implementat en jQuery.
jQuery és una biblioteca de components i funcionalitats implementada en JavaScript, pensada per a interactuar amb els elements d’un web mitjançant el DOM. El
que la fa tan especial és la senzillesa i la mida reduïda.
JQuery disposa una pàgina web amb exemples de components desenvolupats que
són d’utilització lliure i de codi obert. Aprofitant un d’aquests components es farà
un seguiment d’aquest i del seu empaquetatge.
Concretament, s’ha seleccionat un exemple de component que permet ordenar els
elements d’una llista arrossegant-los amb el ratolí. Es pot veure un exemple del
funcionament d’aquest component en la figura 1.18.
Exemple d’empaquetat en una plataforma thin client mitjançant jQuery
F igura 1.18. Exemple d’empaquetat d’un thin component

Per a poder utilitzar la biblioteca jQuery haurem fer referència als fitxers de
JavaScript que disposen del codi font dels components.
1
2
3

4

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js">
</script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery−ui.min.
js">
</script>

El codi de la pàgina web seria:
1
2
3
4
5
6

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/
jquery−ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js">

DOM
Document Object Model, una
interfície de programació
d’aplicacions per a representar
documents HTML i XML.
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7
8
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</script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery−ui.min.
js">
</script>

10
11
12
13
14
15
16
17

<script>
$(document).ready(function() {
$("#sortable").sortable();
});
</script>
</head>
<body style="font−size:62.5%;">

18
19
20
21
22
23
24
25

<ul id="sortable">
<li>Item 1</li>
<li>Item 2</li>
<li>Item 3</li>
<li>Item 4</li>
<li>Item 5</li>
</ul>

26
27
28

</body>
</html>

D’aquesta manera veiem que, en una plataforma de client lleuger, l’empaquetat
d’un component consistiria a fer referència al fitxer JavaScript que el conté.

1.4.2 Empaquetat d’un rich client
En un rich client el procés d’empaquetat d’un component no és tan laboriós com
era o semblava inicialment. Caldrà tenir en compte certs detalls o paràmetres de
configuració en el moment de crear els paquets que dependran de la distribució a
la qual estarà destinada el component a empaquetar.
Quan es crea un paquet d’un component, s’ha de considerar cert tipus d’informació
que podrà ser comuna a diferents components, com el codi font, la seva arquitectura, la seva descripció, les dependències o els requisits. Tota aquesta informació
queda recollida en uns arxius amb les especificacions i els controls. Són arxius
que contenen la informació principal del component empaquetat, són la seva font
de descripció i especificació per a futures regeneracions del component en sí.

Empaquetar un component és una de les maneres millors i més recomanades
de distribuir els components a usuaris de cert entorn, o posar-los a disposició
en un mirall perquè es puguin usar en el desenvolupament d’aplicacions.
Una vegada creat un component en una plataforma rich client, per a poder-la
distribuir caldrà crear un instal·lador o una biblioteca perquè aquest component
pugui ser important o pugui ser instal·lat en altres entorns o altres màquines.
Les eines que permeten aquesta funció acostumen a incorporar funcionalitats
que ajuden a empaquetar el component, amb wizards o auxiliars que guien els
desenvolupadors en l’empaquetat.
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Hi ha diferents tipus d’empaquetat de components en funció de les eines de
desenvolupament integrades que es faran sevir. Dos dels tipus més habituals són
el de creació d’un paquet d’instal·lació i el de creació de dlls:
• Paquet d’instal·lació estàndard. És un tipus d’empaquetat que crearà un
arxiu .exe o un arxiu setup.exe o un arxiu .msi que permetrà distribuir el
component en altres entorns que facin servir la mateixa IDE per al desenvolupament d’aplicacions. Només caldrà executar l’arxiu autoinstal·lable
per a aconseguir que el nou component formi part de les possibilitats del
programador. Aquest arxiu es podrà distribuir en un CD, un llapis de
memòria o penjant-lo en un servidor web perquè el descarreguin els usuaris
o els desenvolupadors.
• Arxiu o biblioteca. Es generarà un tipus d’arxiu dll o biblioteca depenent
del llenguatge de programació i l’entorn de desenvolupament. Aquest
arxiu també serà necessari en temps d’execució per als usuaris finals i
per als usuaris desenvolupadors per a crear les interfícies. Els arxius de
dependències d’una aplicació emmagatzemen la informació referent als
components (dlls o altres tipus de fitxers) que són necessaris per a executar
una determinada aplicació.
En executar la creació del paquet d’instal·lació del component s’haurà d’escollir
en quina ubicació es crearan els arxius vinculats a l’empaquetat. Es podrà
configurar la selecció dels arxius que es deixarà que es creïn, decidir si s’afegeixen
automàticament al component arxius d’ajuda o del tipus leame.txt.
Sempre és recomanable comprovar que el component s’ha creat correctament
executant el paquet creat i verificant així que funciona.

En la secció Activitats del
web del mòdul podreu
trobar alguns exemples de
creació de component a
partir de plataformes rich
client.
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2. Usabilitat

Les interfícies gràfiques d’usuari són les responsables de la interacció que hi haurà
entre els homes i les màquines. Una part important és la confecció d’aquestes
interfícies i les eines que es faran servir, com, per exemple, els seus elements com
els components o els controls. Cal també tenir en compte alguns aspectes concrets
d’aquesta interacció quan es fa el disseny de les interfícies.

2.1 Introducció a la usabilitat
Hi ha moltes interfícies gràfiques d’usuari en molts àmbits de la vida quotidiana,
i les persones són usuaris habituals de moltes interfícies al llarg del dia. Hi haurà
algunes interfícies d’ús obligat, sense opció a escollir si ens agraden o no, o si se’n
podrien fer servir d’altres. Per exemple, amb el quadre d’interacció d’una ràdio
d’un cotxe, es tindrà poc marge de maniobra. Si agrada, bé. Si és poc amigable, o
difícil d’entendre, ens hi haurem d’adaptar, o bé canviar d’aparell de ràdio al cotxe.
Passarà una cosa semblant amb els caixers automàtics de les entitats bancàries. Si
volem treure diners, ens hi haurem d’adaptar.
En canvi, amb altres interfícies sí que hi ha alternatives. Si volem cercar una
informació o una notícia a Internet, accedirem a un portal, i si la seva interfície
no és amigable o usable o comprensible, potser intentarem cercar la mateixa
informació per altres mitjans o en altres portals d’Internet. Una pàgina web
amb una bona usabilitat tindrà molt més èxit que una altra, amb continguts o
informacions similars, però una usabilitat no tan bona.
Justament això serà el que ens indicarà l’èxit que tindrà un programari concret un
cop estigui en funcionament. No solament haurem de crear programari amb un
funcionament correcte (que faci el que els requeriments indicaven que havia de
fer) i amb una fiabilitat bona (els resultats que ens ofereix el programari no poden
ser dubtosos), sinó que la usabilitat del programari haurà de ser satisfactòria per
als usuaris.
Per a aconseguir això caldrà tenir en compte aquest aspecte a l’hora de desenvolupar programari de tot tipus, establint d’aquesta manera en la fase d’anàlisi
els requeriments d’usabilitat, uns objectius que s’hauran d’assolir en finalitzar
el desenvolupament de l’aplicació. Aquests requeriments d’usabilitat guiaran els
dissenys de les interfícies que interactuaran amb els usuaris i, a més, els podrem
utilitzar per a avaluar la qualitat del programari desenvolupat.
Com a desenvolupadors d’aplicacions es tracta d’un punt a tenir molt en compte,
ja que la usabilitat de les aplicacions que es presentaran als futurs usuaris serà el
primer que veuran en els prototipus de les aplicacions o de les interfícies i serà

“La usabilitat serveix per a
adaptar el programari als
estils de treball reals dels
usuaris, en comptes de
forçar els usuaris a adaptar
els seus estils de treball al
programari.”
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el primer que avaluaran. També cal indicar què serà el que podrà diferenciar una
aplicació d’una altra, ja que totes les aplicacions compliran les regles de negoci.

2.1.1 Què és la usabilitat?
En primer lloc, caldrà establir una definició del terme usabilitat. Aquesta paraula
deriva del terme anglès usability, és a dir, indica si una cosa és usable o té un ús
senzill.

La usabilitat defineix el grau de facilitat amb què un usuari pot fer servir una
eina concreta o qualsevol altre objecte.
Però hi ha moltes maneres d’entendre aquest concepte, ja que s’han de tenir en
compte molts matisos per a poder definir o entendre el significat de facilitat d’ús.
A més, també caldrà parlar d’altres conceptes per a definir la usabilitat, termes com
efectivitat, eficiència i satisfacció de l’usuari. I tots aquests conceptes variaran
l’apreciació en funció de si estan afectats pels usuaris, els seus objectius o les
seves expectatives i la situació d’ús de l’eina o aplicació.
A més, caldrà limitar aquestes definicions del terme usabilitat a un context
relacionat amb la informàtica i, més concretament, a les aplicacions de gestió que
desenvolupareu (encara que aquestes definicions també serviran per a aplicacions
o portals web).

Res millor que veure un exemple per a entendre el concepte d’usabilitat.
A continuació us mostrarem tres exemples d’interfícies en què s’espera una
interacció de l’usuari amb una aplicació determinada, com podria ser, per exemple,
un editor de textos.
En la figura 2.1 podeu veure una interfície que es podria considerar amb una
usabilitat no gaire bona.
F i g u r a 2.1. Usabilitat no correcta. Aquest diàleg no ens mostra les
opcions de manera clara i imparcial.

Vegeu com hi ha una pregunta que l’usuari ha de contestar seleccionant l’opció que
convingui entre les tres possibles. Com veieu, hi ha tres botons de resposta que
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són a l’esquerra, ben alineats, però amb un ordre que costa una mica d’entendre.
La pregunta tampoc no ens dóna gaire informació. De tota manera, un usuari amb
coneixements mínims d’informàtica podria interactuar amb aquesta interfície.
Vegeu en la figura 2.2 una interfície amb una usabilitat correcta.
Fig u r a 2 . 2 . Usabilitat correcta. Aquest diàleg mostra una usabilitat
acceptable.

La figura 2.2 mostra una imatge que alerta d’una situació no prevista, com pot ser
que vulguem tancar una aplicació sense haver desat els canvis. La pregunta que
trobem és força més completa i comprensible, i les tres respostes possibles tenen
una ubicació més fàcil d’identificar, amb la primera opció més probable a la dreta.
Vegeu també la proposta de la figura 2.3, que mostra un diàleg per a la interacció
d’un usuari amb una aplicació. Aquesta seria d’una usabilitat òptima.
Fig u r a 2 . 3 . Usabilitat òptima. Aquest diàleg mostra les opcions
d’una manera molt clara i senzilla.

En aquest cas ens trobem amb alguns canvis més. En primer lloc, la imatge que es
mostra és més indicativa del tipus d’acció que es requerirà, continua amb el símbol
d’alerta, però indicant amb la imatge del disquet que es tracta d’una possible
operació de manca de gravació abans de sortir de l’aplicació.
A més, trobem que els botons de resposta per a l’usuari no estan alineats, sinó que
tenen una distància irregular entre ells, cercant un tipus de resposta per part de
l’usuari.
També cal remarcar el fet que les paraules dels botons de resposta són verbs, que
indiquen amb més claredat les opcions a l’hora de seleccionar-ne una.
Per establir una definició més adaptada al nostre àmbit d’estudi, ens fixarem en les
definicions que podem trobar en les normes ISO relacionades amb la usabilitat.

Normes ISO
Les sigles ISO corresponen a
‘Organització Internacional per a
la Normalització’. Es tracta
d’una organització no
governamental fundada el 1947,
composta per representants
d’organismes de normalització
de més de cent cinquanta països.
Podeu trobar més informació en
els materials web.]
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Entre d’altres ens fixarem en la ISO 9126 i en la ISO 9241. Aquestes normes
ISO ens donen models de qualitat i qualitat en mètriques d’ús relacionades amb
l’enginyeria del programari i la qualitat dels productes desenvolupats. La ISO
9241 ens ofereix guies d’usabilitat.
A partir d’aquestes normes ISO podem trobar definicions més concretes, com la
de la ISO 9241-11, “Guia de la usabilitat” a l’any 1998.

La usabilitat és la part que tracta del grau amb què un producte pot ser
usat per usuaris específics per a arribar a objectius especificats amb eficàcia,
eficiència i satisfacció en un context d’ús concret.
Una altra definició la podem trobar en la norma ISO 9126, que fa referència a la
qualitat del producte en l’enginyeria del programari:

La usabilitat és la capacitat perquè, en el desenvolupament del programari, el
producte final acompleixi les funcions d’atractiu per a l’usuari, de capacitat
de ser comprès, après i usat, segons les condicions especificades d’ús.
Com veiem, podem trobar moltes definicions d’aquest terme, però en termes
d’interacció de les persones amb els ordinadors caldrà parlar de la facilitat d’ús, la
facilitat amb què nosaltres podrem utilitzar una eina concreta desenvolupada per
a assolir un objectiu. Però caldrà afegir altres termes com claredat, elegància amb
què s’ha dissenyat l’aplicació o lloc web.
Aquest terme també es podrà fer servir en altres àmbits com els llibres o manuals
d’usuari (que seran més o menys fàcils de seguir i tindran més o menys usabilitat),
l’electrònica de consum o qualsevol objecte mecànic. En tots aquests àmbits es
podrà establir un sistema per a mesurar-ne la utilitat, la facilitat d’ús, la facilitat per
a aprenendre’n l’ús o l’apreciació par part d’un usuari determinat en un context
determinat.

2.1.2 Dimensions de la usabilitat: característiques i atributs
La usabilitat d’una interfície gràfica d’usuari determina el grau d’acompliment
dels objectius establerts i permet valorar el resultat. Per a aconseguir això és
necessari establir unes característiques i uns atributs que es puguin valorar. Es
coneixen com les dimensions de la usabilitat i són:
• Eficiència
• Eficàcia/efectivitat
• Satisfacció
• Atractiu
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• Facilitat d’aprenentatge
• Facilitat del sistema per a ser recordat
• Tolerància a l’error
Eficiència

En termes econòmics, l’eficiència s’entén com la relació entre els recursos
utilitzats i els resultats obtinguts.
Es pot entendre l’eficiència en l’ús de les aplicacions informàtiques. És a dir,
una aplicació que obté uns bons resultats en les mesures d’usabilitat aportarà més
productivitat a l’usuari i permetrà un ús més ràpid, més eficient de l’aplicació. Es
tractarà de poder dur a terme més accions, més interaccions amb el programari en
menys temps.
També podríem entendre el terme eficiència en l’escenari de desenvolupament
del programari. En el cas d’una interfície d’usuari (o d’una aplicació informàtica)
els recursos que s’hauran utilitzat seran les hores destinades al desenvolupament
de les aplicacions o, més concretament, de les interfícies, juntament amb el cost
de les eines de desenvolupament emprades. Els resultats s’entendran com el
grau d’assoliments dels objectius marcats al principi del desenvolupament de les
aplicacions, és a dir, en què aquesta interfície compleixi els requeriments.
Eficàcia/efectivitat

L’eficàcia o efectivitat és la capacitat d’aconseguir un objectiu planejat o desitjat.
És a dir, si una aplicació acompleix els seus objectius, serà eficaç, si no, no ho
serà.
Quan parlem de la usabilitat, fem referència a aquest terme, ja que serà el
que ens indicarà si les interfícies aconsegueixen tots els objectius establerts al
començament del desenvolupament d’una aplicació, essent una interfície que
garanteixi l’efectivitat. A més, també caldrà que les funcionalitats establertes en
els menús o icones de les interfícies facin el que han de fer.
Satisfacció

La satisfacció es defineix com un estat de la ment per a un ser humà.
Pot un usuari d’una aplicació informàtica obtenir satisfacció per l’ús d’aquesta?
Potser depèn de la persona, no ho podem avaluar amb objectivitat, però el que
sí que queda clar és que, si aconseguim desenvolupar una aplicació amb la
qual un usuari té una actitud positiva quan la fa servir (encara que només no
s’hi senti incòmode), haurem assolit l’objectiu de satisfacció. La satisfacció és
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l’acompliment dels objectius plantejats inicialment per a obtenir uns resultats amb
un cert grau de goig per a l’usuari.
Una vegada definides aquestes tres característiques, cal tornar a recordar el
concepte de la usabilitat: part que tracta del grau amb què un producte pot ser usat
per usuaris específics per a arribar a objectius especificats amb eficàcia, eficiència
i satisfacció en un context concret d’ús.
Potser ara aquesta definició ha quedat més clara. Ara cal establir una sèrie de
guies i normes per a dur a terme un disseny acurat a les necessitats dels usuaris,
amb un grau de la usabilitat més que correcte. Abans, però, afegirem algunes
característiques d’usabilitat a la definició que hem fet més amunt i als seus atributs.
Aquestes característiques seran:

Atractiu

El significat del terme atractiu està molt relacionat amb altres àmbits, però ara
cal relacionar aquesta característica amb la usabilitat i les interaccions entre les
persones i les màquines.

Una interfície és atractiva per a un usuari quan aquest n’accepta de bon grat
les caracterísques i l’ús, mostrant una predisposició per a utilitzar-la.
Aquesta característica queda molt vinculada a altres dimensions com, per exemple,
la satisfacció. Una aplicació atractiva oferirà a l’usuari un treball agradable i
satisfactori.
Aquest terme també es podria entendre com el fet de produir una actitud positiva
en els usuaris.

Facilitat d’aprenentatge

Les interfícies han de ser prou intel·ligibles i amigables per a permetre l’aprenentatge intuïtiu per part de l’usuari.
Si una interfície segueix les premisses de l’entorn en què s’executarà i fa servir
menús i icones semblants, l’adaptació i l’aprenentatge per part de l’usuari seran
molt més ràpids.
Aquesta característica està associada a l’atribut d’eficàcia. Una aplicació eficaç
s’ha de poder aprendre i utilitzar de manera fàcil i ràpida. Si una interfície
requereix un ús continu de la documentació d’usuari, la seva eficiència no podrà
ser mai bona.
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Facilitat del sistema per a ser recordat

Una aplicació que s’ha d’utilitzar de manera esporàdica, o de manera regular, però,
per exemple, una vegada al mes, ha de complir la característica següent: s’ha de
recordar fàcilment com es fa servir.
Si les funcionalitats o les icones són difícils d’interpretar, cada vegada que un
usuari hagi d’interactuar amb una interfície probablement necessitarà utilitzar
el manual d’usuari que indiqui amb claredat com s’arriba a unes determinades
funcionalitats.
Aquesta situació determinarà la predisposició d’un usuari a fer servir aquesta
interfície i el temps que necessitarà per a utilitzar-la.

Tolerància a l’error

Quan un usuari interactua amb una aplicació, sempre hi ha opcions que no es
poden seleccionar en un moment determinat o dades que s’han d’omplir en algun
formulari. Hi ha aplicacions que no permeten l’ús d’una opció i no expliquen per
què, o que permeten que es faci servir, permeten que l’aplicació falli.
Altres aplicacions no permeten seleccionar una opció si no és vàlida en aquest
moment, o indiquen a l’usuari que cal introduir la lletra del DNI, per exemple.
Aquesta característica, com el seu nom indica, mesura el grau en què la interfície
evita els errors o ajuda a superar-los.
Algunes d’aquestes dimensions d’usabilitat han estat definides com les 5 E’s en l’article
“Using the 5Es to Undersand Users”. Aquestes 5 E’s estan referides a effective, efficient,
engaging, error tolerant, easy to learn, és a dir, efectivitat, eficiència, atracció/satisfacció,
tolerància a l’error i facilitat d’aprenentatge.

2.1.3 Normes ISO relacionades amb la usabilitat
Hi ha diverses normes ISO relacionades amb el terme usabilitat. La ISO
(Organització Internacional per a la Normalització) es va crear amb l’encàrrec de
promoure el desenvolupament de les normes internacionals de fabricació, comerç
i comunicació, per a totes les indústries tret de l’electricitat i l’electrònica.
Les normes ISO es divideixen per codis que indiquen diferents maneres de
classificar les definicions d’estàndards, tant de procediments i processos com
requeriments i atributs de productes i serveis.
Pel que fa a la qualitat, tenim les normes 9000, que fan referència als sistemes de
gestió de la qualitat, en l’àmbit de fonaments i vocabulari, requisits o directrius.
Si ens fixem en les investigacions referents als aspectes ergonòmics en la interacció home-màquina, es basen en alguns estàndards internacionals, com ara els

ISO (International Organization for
Standardization)
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següents:
• ISO 9241. Aporta requeriments i recomanacions relacionats amb les
característiques del programari i el maquinari, com també de l’entorn que
ha de millorar la usabilitat i els principis ergonòmics en l’ús de les noves
tecnologies amb terminals visuals. Aquesta norma està dividida en moltes
parts, afegides al llarg dels anys noranta. Les parts 10 i de la 12 a la 17 són
les que estan relacionades amb el programari, i incideixen especialment en
els dissenyadors i els responsables de les proves de les interfícies d’usuaris.
• ISO 9126. Aquesta norma desenvolupa el model de qualitat en el programari, proposant uns atributs de qualitat com la funcionalitat, la fiabilitat, la
usabilitat, l’eficiència, la facilitat de manteniment i la portabilitat.
• ISO 13407. Aquesta norma explica les activitats requerides per al disseny
d’interfícies centrades en l’usuari. Aquestes activitats o requeriments fan
referència a tot el cicle de vida del desenvolupament del programari, incidint
en la fase de disseny d’interfícies. És una norma pensada per als caps
de projectes informàtics o per als responsables del disseny d’interfícies
d’aquest.
La taula 2.1 mostra un resum de les normes ISO sobre l’orientació dels estàndards.
Tau l a 2 . 1 . Resum de les normes ISO sobre l’orientació dels estàndards
Estàndard Internacional

Descripció

ISO 9241

Requisits ergonòmics per a treball d’oficina amb
terminals de visualització. Part 1 - Introducció
general (1997). Part 2- Guia sobre els requisits de la
tasca(1992). Part 10 – Principis de diàleg (1996).
Part 11 – Guia sobre la usabilitat (1998). Part 17 –
Diàlegs per a emplenar formularis (1998).

ISO 9126

Enginyeria del programari. Qualitat del producte. Part
1 – Model de qualitat. Par t4 – Qualitat en l’ús de les
mètriques.

ISO 6385 (1981)

Principis ergonòmics en el disseny de sistemes de
treball

ISO 13407 (1999)

Processos de disseny centrat en l’home per a
sistemes interactius

ISO 10075 (1991)

Principis ergonòmics relacionats amb la càrrega de
treball mental. Termes generals i definicions.

ISO/IEC 14598

Tecnologia de la informació. Avaluació dels productes
del programari

ISO 11581

Tecnologia de la informació – Interfícies i símbols de
sistemes d’usuari. Símbols i funcions d’icones.

ISO 11064 (2000)

Disseny ergonòmic dels centres de control. Part 1Principis per al disseny dels centres de control. Part
2 – Principis per a l’ordenació de les sales de control
i els seus annexos.

ISO/DIS 14915-1 (2002)

Principis ergonòmics del programari per a interfícies
d’usuari multimèdia. Part 1. Principis de disseny i
estructura. Part 2 – Navegació i control multimèdia.
Part 3 – Selecció i combinació de mitjans.
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2.1.4 Mesura d’usabilitat d’aplicacions: tipus de mètriques

Arribats a aquest punt, trobem que hem conegut la definició d’usabilitat, n’hem
analitzat les dimensions i hem vist algunes normes sobre aquesta. Ara cal fer un
altre pas endavant i fer-nos les preguntes següents:

Com es dissenya una interfície d’usuari que compleixi els requisits
d’usabilitat? Com podem saber si una interfície compleix els requisits
d’usabilitat que ens hem plantejat?
Precisament aquests són els temes següents a tractar. A partir de la segona qüestió
parlarem de disseny d’interfícies, però ara cal parlar de les mètriques que podem
fer servir per a mesurar la usabilitat de les aplicacions i, en concret, de les seves
interfícies.
Tornem a plantejar-nos la pregunta: una vegada ens trobem davant una interfície,
com en podem avaluar la usabilitat?
És una pregunta difícil de respondre. Hi ha molts paràmetres que es poden valorar.
Molts són paràmetres subjectius, difícils de mesurar. Potser per a un usuari una
interfície és intuïtiva, és satisfactòria, però per a un altre usuari no ho és. És per
això que hem de cercar mètriques objectives.
Podem trobar un dels objectius dels tests d’usabilitat segons Kit (1995, pàg. 96),
que ens indica que els tests d’usabilitat de les aplicacions es fan “per a adaptar el
programari als estils de treball reals dels usuaris, en comptes de forçar els usuaris
a adaptar els seus estils de treball al programari”.
A més a més, ens hem de plantejar altres preguntes, com, per exemple: en quina
part del desenvolupament d’aplicacions informàtiques haurem de dur a terme
les mesures d’usabilitat?, en la fase de finalització i transferència?, durant el
desenvolupament?, o cal fer proves en l’anàlisi i durant el disseny? Aquest punt
també és important. En funció del moment en què apliquem les mesures ens
podrem trobar amb uns resultats o uns altres i, a més a més, serem a temps de
superar els errors que s’hagin fet, o, si l’hem mesurat massa tard, potser no hi ha
possibilitat de tornar enrere sense provocar un gran desgavell en la planificació.

Es podrien dur a terme algunes avaluacions qualitatives, però cal establir
un sistema quantitatiu de la usabilitat. Per a definir quantitativament
la usabilitat, s’han definit algunes mètriques que intenten avaluar les
aplicacions des d’un punt de vista de les característiques i atributs de la
usabilitat.
Tipus de dades.
Les dades qualitatives són les que ens ofereixen informació de qualitat, expressada
de manera verbal o escrita pels usuaris investigats. És a dir, no cercarem respostes

Metodologies de gestió de
projectes
Hi ha moltes metodologies de
gestió de projectes informàtics i
molts tipus de cicles de vida de
desenvolupament del programari.
Una proposta de metodologia de
gestió de projectes en dividiria el
desenvolupament en estudi de
viabilitat, anàlisi, disseny,
desenvolupament, finalització i
transferència.
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controlades com un sí o un no, o una selecció entre diferents opcions, sinó que deixarem
respostes obertes perquè s’hi escoli l’opinió real i subjectiva de l’usuari.
Les dades quantitatives són dades que es poden quantificar. Aquestes dades es
tractaran posteriorment amb mètodes matemàtics per a arribar a conclusions. Normalment
les respostes seran numèriques o booleanes, valoracions amb una resposta gradual o
percentatges subjectius, i les preguntes seran molt més concretes.

Per a obtenir dades qualitatives cal aconseguir informacions d’usuaris finals. En
l’apartat següent es parlarà amb detall de les proves d’usuari, però, a tall d’exemple, podem entendre aquestes dades qualitatives com el resultat d’enquestes, de
valoracions subjectives, de preguntes amb resposta oberta, opinions del producte,
etc.
En canvi, si parlem de dades quantitatives, caldrà analitzar el comportament
de l’usuari davant la nova aplicació, web o interfície, recollint informacions
objectives com poden ser:
• Temps dedicat a cada interfície abans d’escollir una opció
• Temps o nombre de vegades d’utilització de l’ajuda o documentació
• Freqüència d’ús de les opcions
• Nombre d’errors en l’ús de les interfícies per usuari o cada cert temps
• Nombre d’accions completades en un temps determinat
• Comparació de temps utilitzat en segones o terceres visites a una mateixa
interfície
• Nombre de suggeriments o queixes del producte
A partir d’aquestes mètriques quantitatives intentarem avaluar la usabilitat des del
punt de vista de les seves dimensions (efectivitat, eficiència, atractiu, tolerància a
l’error i facilitat d’aprenentatge).
Per a avaluar la usabilitat d’una interfície, d’una pàgina o portal web o d’una aplicació informàtica, hi ha moltes tècniques que fan servir les mètriques exposades
més amunt.
Segons Rubin (1994), hi ha quatre tipus de tests. Aquests tests serveixen per a
avaluar la usabilitat al llarg de les diferents fases del cicle de vida d’un projecte de
desenvolupament de programari.
Aquests quatre tipus de test són:
• Test exploratori. Es durà a terme en les fases inicials del cicle de vida
(requisits, anàlisi, disseny). Tindrà com a objectiu l’avaluació de l’eficiència
dels conceptes de disseny inicial i localitzar errors inicials en la definició de
les necessitats i assumpcions dels usuaris.
• Test d’avaluació d’operacions i aspectes del producte o servei. Durant les
fases inicials i intermèdies del projecte (des de la fase de presa de requisits
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fins a la de desenvolupament). Servirà per a avaluar les conclusions extretes
dels tests exploratoris al principi del desenvolupament del programari per a
validar que no s’han propagat els errors.
• Test de validació. Es du a terme durant les fases finals (proves, finalització
i transferència). Servirà per a avaluar si el producte final compleix els
requisits predeterminats d’usabilitat establerts en iniciar el projecte, permetent d’aquesta manera avançar-se a les possibles deficiències del producte.
Aquest test certificarà la usabilitat del producte.
• Test de comparació. Aquest test implica a totes les fases del projecte.
Anirà comprovant el producte amb els que ofereix la competència, i també
comprovarà les diferents alternatives de disseny amb l’objectiu d’escollir
la més senzilla de fer servir i d’aprendre. Aquest test es podrà aplicar en
paral·lel amb altres tipus de test.

2.1.5 Proves d’experts i proves amb usuaris
Fins ara hem vist el concepte d’usabilitat, les seves dimensions, les seves característiques; hem vist mètriques per a mesurar-la, però ara caldrà analitzar les
interfícies mitjançant proves fetes per experts en la matèria i proves fetes per
usuaris finals de les aplicacions desenvolupades.

Aquestes proves estaran relacionades amb les característiques i dimensions,
com també la mesura de la usabilitat i els tipus de mètriques existents.
Utilitzaran algunes de les mètriques descrites, tant les qualitatives en el cas de les
proves d’experts com les quantitatives en les proves amb usuaris.
En primer lloc, caldrà tenir molt clar que el que provem serà el sistema desenvolupat (i, sobretot, les interfícies), no els usuaris o verificadors. Com més aviat
fem les proves dintre del desenvolupament del projecte, millor serà per a corregir
errors, però caldrà saber distingir entre les proves que poden fer els experts durant
el desenvolupament i les interfícies que es podran mostrar als usuaris.
En aquests casos, caldrà tenir en compte que certes decisions preses arran dels
resultats de les proves s’hauran de justificar molt bé davant els usuaris, acció que
implica certa burocràcia. En altres situacions, les proves ajudaran a triar entre
diverses alternatives plantejades, ja que l’usuari ens acabarà de donar un cop de
mà en algunes decisions.
Per a dur a terme les proves caldrà desenvolupar prèviament un pla de proves.
Aquest pla haurà de preveure:
• L’abast de les proves (què provarem i que no, fins on arribarem).
• Els propòsits d’aquestes (quins són els objectius, les raons o les justificacions per a provar en cada cas).
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• Les dates i els llocs on es duran a terme (si anirem a casa de l’usuari, si
farem que vingui ell, si necessitarem una ubicació especial, quanta estona
haurà de durar, en quantes sessions diferents, etc.).
• Els participants en les proves (quants usuaris, si els usuaris seran stakeholders o no tindran cap vinculació amb el desenvolupament del projecte,
quants experts, si estaran vinculats amb el projecte o seran externs).

2.2 Pautes de disseny de les interfícies d’usuari

Fases d’un projecte
Recordem que les fases del cicle
de vida d’un projecte de
desenvolupament de programari
són:
1. Estudi de viabilitat
2. Anàlisi

A l’hora de desenvolupar un projecte de creació d’un programari, caldrà tenir en
compte, en totes les fases del seu cicle de vida, la creació de les interfícies que
facilitaran la interacció amb els usuaris. En cada una de les fases s’hauran de
prendre decisions referents a les interfícies d’usuari, en més o menys mesura, que
tindran un efecte decisiu en l’èxit del projecte.

Per a desenvolupar les pautes de disseny de les interfícies d’usuari d’una
aplicació informàtica, s’hauran de tenir en compte, al llarg de totes les fases
del projecte, diferents elements com ara l’estructura, l’aspecte i els elements
de les interfícies d’usuari.

3. Disseny
4. Desenvolupament
5. Finalització
6. Transferència

Per a establir les pautes de disseny, també caldrà conèixer i entendre el tipus
d’usuari per al qual es desenvolupa el programari i, en definitiva, les interfícies
amb les quals interactuarà. Aquests podran ser usuaris experts, usuaris intermedis,
o bé usuaris novells, sense gaire experiència.
• Un usuari expert. Dintre dels usuaris experts encara podem fer una
segona classificació. Cal diferenciar entre l’usuari expert en l’ús de les
tecnologies de la informació i l’usuari expert en les regles de negoci en
què ubiquem el programari. Sigui com sigui, un usuari expert no necessita
uns menús molt intuïtius, ni unes icones amb unes explicacions molt clares,
sinó que amb l’experiència i el sentit comú un usuari expert pot fer servir
una interfície que es preocupa més d’oferir molta funcionalitat que molta
informació. Per exemple, per a aquest tipus d’usuari expert podrem oferir
moltes funcionalitats amb molts menús i submenús o amb més necessitat
de passos fins a arribar a l’opció desitjada. Aquest usuari tindrà la capacitat
de trobar l’opció que necessita i podrà navegar per les opcions sense gaires
problemes.
• Els usuaris intermedis són usuaris que es troben entre els experts i els
novells. En aquest cas no parlarem de coneixement de negoci. Poden tenir
un nivell mitjà de coneixement o ús de les TIC. Això farà que no necessitem
oferir-los tantes facilitats ni informació com als usuaris novells, però sí que
caldrà facilitar-los la feina tant com sigui possible.
• Un usuari novell. Un usuari sense gaire experiència (en l’ús de les TIC o en
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coneixements sobre les regles del joc del negoci a què pertany el programari)
necessita una interacció amb el programari molt més guiada, amb molta
més ajuda, tant textual com gràfica. Un usuari novell necessita veure unes
icones molt més explícites, que li facilitin la comprensió de les opcions.
També necessita tenir una ajuda molt accessible i fàcil d’entendre, com,
per exemple, mostrar petites frases o informacions quan el ratolí passa per
sobre d’una icona, indicant-ne la utilitat (anomenades tooltip o indicador de
funció, com es pot veure en la figura 2.4).
F igura 2.4. Tooltip o indicador de funció: informa sobre el significat d’una icona

Com es pot saber quan una aplicació s’ha de dissenyar pensant en usuaris
experts, usuaris intermedis o usuaris novells? Aquesta pregunta no és senzilla
de respondre.
Una aplicació informàtica desenvolupada des de zero, pot estar inicialment
plantejada per a usuaris novells. Si els usuaris faran servir l’aplicació de manera
esporàdica, o bé, si hi haurà una rotació d’usuaris molt gran en la utilització de
l’aplicació, llavors aquesta s’haurà de dissenyar per a usuaris novells.
Si els usuaris sempre seran els mateixos, al cap d’un cert temps d’us del programari, aquests mateixos usuaris es podran considerar usuaris experts i, potser,
reclamaran un altre tipus d’interfície. Un exemple seria una interfície d’un TPV
que faran servir diferents cambrers o encarregats al llarg del dia en un restaurant.
El mateix passarà amb les interfícies web. Haurem d’aconseguir un compromís
entre disseny agradable, funcionalitats completes i facilitat d’ús.
Per tot això podem concloure que caldrà fer partícips els usuaris implicats en el
projecte de la decisió del tipus d’interfície que s’haurà de dissenyar.
En el disseny d’una interfície caldrà tenir en compte alguns principis bàsics. Per
exemple, l’any 1971 Hansen proposava quatre principis bàsics:
• Conèixer l’usuari: les seves capacitats, les seves necessitats funcionals i la
seva evolució.
• Minimitzar la memorització: utilitzant selecció en lloc d’entrada de dades,
emprant noms amb sentit en lloc de codis i noms críptics, fent que els
resultats de les operacions siguin predictibles i facilitant l’accés a ajudes
i a la documentació.
• Optimitzar les operacions: possibilitant l’execució ràpida d’operacions
usuals, preservant la consistència visual, aprofitant les capacitats memorís-
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tiques de l’usuari, i organitzant i reorganitzant les ordres d’acord amb la
utilització que l’usuari en fa.
• Permetre els errors: donant a l’usuari missatges d’error entenedors,
dissenyant per a evitar els errors comuns, permetent que les accions siguin
reversibles i garantint la integritat del sistema en cas d’errors greus.
La major part de la interacció amb un ordinador es fa de manera visual. Això fa
que les decisions sobre la tipografia, la distribució de la informació en la pantalla
o de la selecció dels colors més apropiats no solament faran que la interfície sigui
més o menys atractiva, sinó que la faran més o menys usable i en determinaran
l’èxit. Alguns principis de disseny gràfic a tenir en compte són:
• El principi d’agrupament. Organitzar l’espai visible en blocs separats de
controls similars i amb un títol per a cada bloc. Els sistemes de finestres
actuals apliquen aquest principi de manera recursiva. Això ajudarà l’usuari
a trobar la informació que necessita i a formar-se un model conceptual del
funcionament del programa.
• El principi de visibilitat i utilitat. Els controls usats freqüentment han
de ser visibles i fàcilment accessibles. Anàlogament s’hauran de dissenyar
sistemes per a amagar o per a comprimir els menys utilitzats.
• El principi de consistència intel·ligent. Utilitzar una distribució de la
informació similar per a funcions similars, per a habituar els usuaris a trobar
la informació en els mateixos llocs en situacions semblants.
• El principi d’economia del disseny. Ometre qualsevol element que no
aporti cap informació a les interfícies gràfiques d’usuari.
• El principi del color com a suplement. Utilitzar els colors amb mesura
per a emfasitzar informació, sense ser un element exclusiu per a comunicar
informació. El color és més fàcil d’usar malament que d’una manera
correcta.
• El principi de reducció del desordre. És un principi que resumeix la resta
de principis vistos anteriorment. Si només són visibles els controls utilitzats
més freqüentment, agrupats en grups amb sentit, amb un ús minimalista
del color i sense elements superflus, llavors es tindrà una interfície prou
atractiva i prou funcional en la qual el desordre i l’arbitrarietat s’hauran
reduït al mínim.
A continuació es tractaran diferents pautes de disseny que haurem de tenir en
compte tant en el que afecta a l’estructura, a l’aspecte com als elements que
componen una interfície d’usuari.
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2.2.1 Disseny de l’estructura de les interfícies d’usuari
Quan parlem de l’estructura de les interfícies d’usuari ens referim a tots els
elements que compondran aquesta interfície d’usuari i la seva ubicació dintre
d’aquesta. Aquest conjunt d’elements i la seva ubicació formaran l’estructura de
la interfície.
Els elements més habituals que podem trobar en l’estructura de les interfícies, i
que ens permetran la comunicació entre l’home i la màquina, són els següents:
menús, finestres, quadres de diàleg i dreceres de teclat.

Menús

El primer element que trobarem en una interfície serà el menú o els menús, que
ens guiaran per totes les possibilitats que ens oferirà l’aplicació. En funció del
tipus d’aplicació i de la interfície corresponent, aquests menús seran més o menys
necessaris i més o menys profunds.
Per exemple, continuant amb el cas d’una interfície que es pugui fer servir a bars
o restaurants, caldrà que ens situem i ens adaptem a les necessitats que puguin
tenir, per a entendre que, molt probablement, tindrem interfícies a fer servir amb
pantalles tàctils o amb terminals portàtils. Si es treballa amb pantalles tàctils no es
productiu afegir menús de text, ja que la seva accessibilitat serà força complicada.
En canvi, les opcions representades amb unes icones grans ens permetran utilitzar
les interfícies de manera més adequada.

Els menús són una llista ordenada d’opcions que es mostraran en la interfície,
amb possibilitat de contenir submenús en cada opció, que facilitaran la
interacció amb l’usuari d’una aplicació, oferint-li la possibilitat de navegar
per la interfície i d’escollir la funcionalitat que vol utilitzar en un moment
determinat.
La importància dels menús en les interfícies rau en el fet que els usuaris finals
de les aplicacions seran els responsables de la seva utilització i hauran de tenir
l’autonomia en el seu ús, sense la necessitat d’una comunicació contínua amb el
programador o dissenyador.
A continuació podem veure alguns exemples de diferents tipus de menús que
podrem utilitzar en les interfícies d’una aplicació informàtica.

Menú de barra

És el menú més habitual, tant a aplicacions específiques com d’ús genèric, com
poden ser de navegació per Internet o d’aplicacions ofimàtiques.
Aquest menú (vegeu la figura 2.5 i figura 2.6) s’acostuma a trobar en la part
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superior de l’aplicació. Cada menú conté un altre menú desplegable. I dintre
d’aquests, en algunes opcions, tenim altres menús desplegables. Els podríem
anomenar els menús en cascada. Les opcions a què podrem accedir seran totes
les opcions que ens oferirà l’aplicació informàtica, repetint algunes de les opcions
que ens han ofert les icones que trobarem en les barres d’eines.
F i g u r a 2 . 5 . Menú de barra

F i g u r a 2 . 6 . Menú de barra desplegat

menú de barra desplegat en el fitxer

Normalment, les aplicacions d’ús genèric es poden personalitzar segons els gustos
o les necessitats dels usuaris, al igual de les paletes o barres d’eines o altres
funcionalitats de les aplicacions. Això donarà la possibilitat d’escollir quines
opcions es volen veure o no en els menús, o que, de vegades, les mateixes
aplicacions mostrin només les opcions més utilitzades de manera prioritària. En
altres casos, fins i tot es podrà seleccionar l’idioma d’aquests menús. Aquestes
possibilitats són força més complicades de trobar en les aplicacions fetes a mida,
llevat que l’usuari final les hagi establert com a requisit.
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Barres d’eines o paletes d’eines

Aquest altre tipus de menú (vegeu la figura 2.7) és complementari de l’anterior. En
les aplicacions trobarem els dos tipus de menús. El 90% de les vegades els usuaris
faran servir els menús de les barres d’eines, deixant per a casos molt concrets la
necessitat d’accedir als menús de barra.
F igura 2.7. Menú barra d’eines

Com hem comentat, en alguns casos concrets pot arribar fins i tot a substituir
el menú de barra, com en els exemples de les aplicacions desenvolupades per a
pantalles tàctils o per a dispositius mòbils.
Serà important seleccionar correctament les icones a fer servir en les barres d’eines
perquè s’interpretin correctament. També cal indicar amb l’ajuda de petites
explicacions el significat de les icones quan hi passem el ratolí per sobre.
Com a exemple d’icones en mostrarem algunes de les més habituals que podrem
trobar en moltes aplicacions d’edició de textos (aplicacions ofimàtiques). Entre
elles podem trobar les que fan referència a les propietats de les fonts o dels paràgraf.
En la taula 2.2 es poden trobar alguns exemples:
Taula 2.2. Exemples d’icones habituals
Icona

Descripció/funcionalitat
Centrar el text. Pertany al grup que fa referència al
paràgraf. Aquesta opció ens permetrà centrar el text
seleccionat al mig del full d’edició sense cap
alineació ni a l’esquerra ni a la dreta.
Justificar. Pertany al grup que fa referència al
paràgraf. Una vegada seleccionat un text, la
justificació l’alinearà en els marges esquerre i dret,
agregant espais addicionals entre les paraules si és
necessari. Es crea una homogeneïtat en els laterals
en l’aparença del text que s’edita.
Negreta. Pertany al grup que fa referència a la font.
Aplicar al text seleccionat la propietat de text en
negreta, fent la font una mica més gruixuda i vistosa
sense canviar-la de mida.
Subratllat. Pertany al grup que fa referència a la font.
Aplica al text seleccionat la propietat de text subratllat,
afegint una línia molt fina a sota dels caràcters.
Color de la font. Pertany al grup que fa referència a
la font. Aplica al text seleccionat la propietat de canvi
de color. En comptes del color per defecte,
normalment el negre, podem escollir un altre color a
aplicar en aquest text.
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Desenvolupament d’interfícies

62

Components visuals. Usabilitat

Tau l a 2 . 2 (continuació)
Icona

Descripció/funcionalitat
Reduir sagnat. Pertany al grup que fa referència al
paràgraf. Una vegada seleccionat el text al qual
volem aplicar aquesta acció, aquest text es
desplaçarà cap a l’esquerra, la qual cosa reduirà els
espais que hi havia entre el començament de la línia i
el del text.

Altres aplicacions més específiques podran tenir les pròpies icones no tan fàcilment identificables. Per aquesta raó, en aquest cas o en altres aplicacions pensades
per a usuaris novells, un recurs com l’indicador de funció ens podrà ajudar molt.
En moltes de les aplicacions, les barres d’eines es poden configurar. D’aquesta
manera l’usuari podrà escollir quines funcionalitats pot tenir a mà perquè són més
habituals i quines no li faran tanta falta.

Menús contextuals

::important: El menú contextual és la finestra que s’obrirà, en determinats sistemes
operatius, quan fem clic amb el botó secundari del ratolí (botó dret o botó esquerre
en funció de com estigui configurat) a sobre d’un espai concret d’una aplicació.
Normalment són menús que restaran ocults a l’usuari i que l’usuari activarà a sobre
d’un objecte determinat. Els menús contextuals s’obriran amb una finestra flotant
al costat de l’objecte. :::
Per exemple, si hem començat a treballar amb un sistema operatiu i cliquem amb el
botó dret del ratolí en l’escriptori, veurem una sèrie d’opcions que ens permetran
treballar amb la seva configuració, oferint-nos opcions com la de crear nous
elements (carpetes, arxius d’ofimàtica, etc.) o d’anar a la configuració d’altres
elements del sistema.
En cas de fer servir el menú contextual en un entorn de sistema operatiu, veurem
que les opcions que podem escollir creixen a mesura que instal·lem programes, de
tal manera que serà un element viu.
Moltes aplicacions d’ús genèric ofereixen menús contextuals. Per exemple, les
aplicacions ofimàtiques com l’OpenOffice Writer.
Com es pot veure en la figura 2.8 i figura 2.9 el menú contextual ens oferirà
unes opcions en funció del lloc concret de l’aplicació en què cliquem amb el
botó dret. El menú contextual que podrem veure serà diferent si es genera en les
barres d’eines que si es genera en el text que estem editant. A la vegada trobarem
que en un mateix objecte un menú contextual tindrà unes opcions en un moment
determinat i unes altres en un altre moment. Això serà així perquè un objecte o un
element de la interfície pot passar per diferents estats i diferents contextos al llarg
de l’execució del programari.
D’aquesta manera, un menú contextual oferirà les funcionalitats que podem aplicar
a un objecte en un moment determinat.
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Fi g u r a 2 . 8 . Menú contextual sobre text

menú contextual en l’OpenOffice.

F igura 2.9. Menú contextual

Menú contextual barra d’eines

Per a què servirà el menú contextual? Ens facilitarà el treball més habitual amb
l’aplicació que fem servir. Quan obrim un menú contextual obtindrem una finestra
amb les funcionalitats relacionades amb la ubicació del punter (a sobre de quin
objecte es trobi) en el moment de demanar el menú. En el cas que es mostra en
la figura 2.9, podem veure com en generar el menú contextual obtenim un menú
amb funcionalitats específiques.

Menús desplegables

El drop-down list (llista desplegable) és un element GUI que es podrà fer servir
en les interfícies, però també serà un tipus de menú. Si el relacionem amb altres
elements GUI, podem trobar algunes similituds amb els quadres de llista o list
box (llistes desplegables amb totes les opcions visibles) o els combo box (llistes
d’opcions desplegables que permeten escriure).
En aquest apartat nosaltres ens fixarem en els menús desplegables com una opció
més de menú per a escollir entre una llista d’alternatives.
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Els menús desplegables ofereixen a l’usuari la possibilitat d’escollir entre un
nombre determinat d’opcions. El menú no estarà desplegat, sinó que caldrà
cliclar-hi a sobre per a veure les opcions que s’ofereixen. Quan l’usuari pot
escollir una opció, la llista desplegable es tanca, torna a l’estat inicial amb
l’opció seleccionada i aplica la funcionalitat vinculada.
F i g u ra 2.10. Menú desplegable obert

Caldrà diferenciar entre els menús desplegables estàtics i els dinàmics. Els estàtics
ofereixen un nombre determinat d’opcions que s’hauran programat manualment,
que no es modificaran llevat que es modifiqui el programari desenvolupat.
Els menús desplegables dinàmics agafaran les opcions d’una base de dades o d’un
fitxer. Si s’ha mordicat la informació externa, els menús oferiran unes opcions
diferents en diferents moments d’execució.

Menús de pantalla completa

Una opció cada vegada més en desús és la dels menús de pantalla completa.
Aquests menús eren més habituals amb versions més antigues dels sistemes
operatius, però encara es poden trobar en algunes aplicacions o en determinats
entorns de treball, com les aplicacions per a dispositius mòbils. Per a entendre
un exemple de menú de pantalla completa, podem fer referència als menús que
trobem en les BIOS de les plaques mare. En podeu veure un exemple en la figura
2.11.
Aquest tipus de menú monopolitza tota la pantalla i només ens permet interactuar
amb ella, fins que no seleccionem l’opció de sortir. Normalment, els menús
de pantalla completa no permeten la convivència amb altres menús com els
contextuals o els de barres d’eines.
Una vegada vistos els diferents tipus de menús amb què podrem treballar, cal
veure algunes indicacions de disseny d’aquests a tenir en compte a l’hora de
desenvolupar les nostres interfícies.
És important seguir els estàndards de disseny de l’entorn en què es farà servir
l’aplicació (és a dir, en funció del sistema operatiu amb què es treballi, caldrà
adaptar-se a les pautes de disseny establertes pel sistema operatiu i per les
aplicacions d’ús genèric habituals per a aquest entorn).
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Figu r a 2 . 1 1 . Menú de pantalla completa

En termes d’usabilitat del menú s’hauran de tenir en compte alguns aspectes que
poden comportar problemes si no es dissenyen correctament: normalment els
usuaris només veuran el primer nivell de jerarquia del menú i no, la resta de les
opcions. Si han d’accedir a un segon o tercer nivell, hauran de memoritzar on
es troba, cosa que pot provocar problemes amb usuaris d’una determinada edat o
amb problemes psicomotors.
Altres recomanacions per a seguir un estàndard en el disseny de menús podrien
ser:
• Utilitzar una opció d’ajuda en els menús de barra o un quadre de diàleg amb
les dades de contacte dels desenvolupadors del programari.
• S’ha d’arribar a un compromís entre els menús i el seu nombre d’opcions
i de submenús. No es pot fer una jerarquia tan gran que després ens costi
recordar on és una opció.
• Els menús no poden ocupar gaire espai en la interfície.
• Els termes s’han d’escollir de manera clara i concisa en les opcions dels
menús i en les icones de les barres d’eines.
• Els menús s’han de dissenyar de manera visible atenent a la millor usabilitat
per part dels usuaris.
• S’ha de permetre que els usuaris personalitzin, en la mesura del possible,
els menús.
• Els menús han de ser els adequats tant per a usuaris experts com per a usuaris
novells.
Finestres
WYSIWYG

El sistema més utilitzat actualment en aplicacions informàtiques és el sistema de
finestres. Aquest sistema segueix les característiques dels sistemes operatius que
permeten un treball amb més d’una finestra (o amb més d’una aplicació) alhora

El significat de WYSIWYG és
what you see is what you get, és a
dir, ‘el que veus és el que reps’.
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El significat de WIMP és
window, icon, menu, pointer, és
a dir, ‘finestres, icones, menús i
punters’.
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seguint la filosofia del WYSIWYG. Aquest sistema permet l’accés de qualsevol
usuari a l’ordinador (excepte els usuaris amb deficiències visuals).

En termes informàtics, una finestra és un espai o àrea que conté una interfície
d’usuari que pot permetre l’entrada de dades i mostra la sortida del sistema.
Les finestres implementen en concepte WIMP.
Les finestres es poden classificar segons diversos tipus: les finestres d’utilitat, les
finestres d’aplicació i les finestres emergents o pop-up.
Les finestres d’utilitat són finestres petites que aporten barres d’eines o altres
informacions a les finestres d’aplicació, oferint-los un complement.
Les finestres d’aplicació contenen els menús de barra i les àrees amb els
documents amb què es treballarà. Són les finestres principals de les aplicacions.
F i g u r a 2.12. Finestres emergents

Les finestres emergents també són finestres complementàries a les finestres
d’aplicació. Duen a terme una funció d’interactuació amb l’usuari oferint alguna
informació o demanant alguna dada. En podeu veure un exemple en la figura 2.12.
Algunes de les propietats més importants de les finestres són:

• Les finestres poden canviar de mida, fent-se més grans o més petites dintre
de l’àrea de treball.

• Les finestres es poden desplaçar per la pantalla tant de manera horitzontal
com vertical, només arrossegant-les per la seva barra de títol.

• Les finestres poden estar visibles o no visibles (ocultes), encara que continuïn obertes o, fins i tot, treballant. Si una finestra es minimitza, es pot
recuperar des de la barra de tasques del sistema operatiu.
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Quadres de diàleg

Els quadres de diàleg o dialog box són un tipus de finestra especial que
permet oferir a l’usuari una informació determinada o recollir d’aquest una
resposta a alguna acció concreta de l’aplicació.
Tipus de diàlegs

Podem classificar els quadres de diàleg en diferents tipus: els essencials, els de
tipus alerta o els que permeten continuar treballant amb un programa. Els quadres
de diàleg essencials són interaccions obligatòries per als usuaris. Els quadres
s’obren de manera automàtica o amb alguna acció de l’usuari, per a indicar un
error o per a prohibir l’accés a una determinada opció o per a indicar la introducció
incorrecta d’algun tipus de dada. Si no es contesta al quadre, no es pot continuar
treballant.

• Diàlegs modals:
mitjançant finestres
essencials, de resposta
obligada.
• Diàlegs no modals:
mitjançant finestres no
essencials, de resposta
no obligada per als
usuaris.

Figu r a 2 . 1 3 . Quadre de diàleg

Els quadres de diàleg no essencials no interrompen el funcionament de l’aplicació,
com els anteriors. Es poden trobar dintre de la mateixa finestra de la interfície o
obrir-se en una nova finestra, però sense l’obligatorietat de respondre al missatge
per a continuar treballant. Podeu veure un exemple d’un quadre de diàleg es pot
observar en la figura 2.13.
Els quadres de diàleg de tipus alerta són els que donen una informació o un
missatge després de la interacció de l’usuari, i aquest haurà de seleccionar l’opció
de continuar per a poder treballar. No són essencials, però es tipifiquen com un
tipus independent per la seva característica informativa d’alertes.

Dreceres de teclat

Uns altres elements importants en el disseny de les interfícies d’usuari són les
dreceres de teclat que es poden establir per a accedir a determinades funcionalitat.

Una drecera de teclat és una combinació de tecles o una combinació de tecles
i clic de ratolí que ens permet accedir a una funcionalitat de manera directa
sense haver de passar pel menú de barra o les barres d’eines.
És important conèixer l’entorn d’execució de les interfícies dissenyades. Un
entorn amb un sistema operatiu Windows oferirà una sèrie de dreceres de teclat

Drecera de teclat
Un exemple universal de drecera
de teclat és el que ens permet
copiar un text seleccionat
(Control+C) i enganxar-lo en un
altre lloc de la interfície
(Control+V)
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molt conegudes per usuaris experts. Per exemple, treballem amb la finestra que
treballem, amb Control+Esc, accedirem al menú Inici del Windows de manera
prioritària.
També hi ha dreceres de ratolí. Per exemple, si fem clic dues vegades en la barra
de títol de qualsevol finestra, aquesta es maximitzarà.
Les dreceres de teclat (i de ratolí) ens permeten treballar de manera més ràpida
i més eficient amb el sistema informàtic i, més concretament, amb l’aplicació
amb la qual estem treballant. És important dotar una aplicació de dreceres per
a les funcionalitats que s’utilitzin amb més freqüència, establint aquestes amb els
usuaris en les fases de compliment de requisits.

2.2.2 Disseny de l’aspecte de les interfícies d’usuari
L’aspecte de les interfícies és tant o més important que l’estructura i els altres
elements interactius. A l’hora de dissenyar les interfícies d’usuari és important,
com hem vist, l’estructura, amb components com els menús, les finestres, els
quadres de diàleg i les dreceres de teclat. Escollir els elements i on han d’anar
és una tasca important.
En el disseny de l’aspecte de les interfícies d’usuari ens haurem de fixar en temes
com els colors, les fonts que es faran servir per als diferents apartats de la interfície,
les icones i la distribució dels elements.
Cal tenir en compte que per a tractar tots aquests aspectes no quedarà clara la línia
de separació entre el desenvolupador de programari o d’aplicacions informàtiques
i el dissenyador. Moltes empreses deleguen aquestes funcions a la mateixa
persona, però, de mica en mica, aquesta tasca es comença a diferenciar i es
contracta una o més persones especialitzades en disseny, específicament per a
aquest apartat.
El disseny de la interfície d’usuari és un element molt important (en alguns casos
es podrà considerar crític) en el producte final a lliurar. Hem de tenir en compte
que algunes decisions seran molt personals (ja coneixem la dita “contra gustos no
hi ha res escrit”), però s’hauran de seguir unes indicacions universals.

Colors
Model RGB
El model codifica cada color en
funció de la intensitat dels colors
primaris que es fan servir per a
formar-lo. Els colors primaris
són el blau, el verd i el vermell.
Per exemple, el color negre serà
(0,0,0), és a dir, l’absència de
color. El color blanc serà tot el
contrari, (255,255,255), els tres
color al nivell màxim.

Els colors és el primer que veurem quan la nostra vista es fixi en un objecte o,
en el nostre cas, en una aplicació informàtica o una pàgina web. Aquesta primera
visió o interrelació dels usuaris amb les interfícies és molt important, pràcticament
crítica. Un usuari no deixarà de fer servir una interfície per raons de discrepàncies
amb els colors, però, potser, l’obligarà a fer canvis, si els pot demanar.
Les paletes de colors ens donaran l’opció d’escollir entre una varietat molt àmplia
de colors per a tots els elements de la interfície, tant per al fons com per a les
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icones i les lletres. Fins i tot es podria escollir fer servir una fotografia de fons.
Figu r a 2 . 1 4 . Paleta de colors

A tall d’exemple, en la figura 2.14 es mostren les opcions a l’hora d’escollir colors
amb el programa Paint. Aquesta paleta està basada en el model RGB (de l’anglès
red, green, blue), model basat en la intensitat que donarem als tres colors primaris.
Això ens ofereix la possibilitat d’escollir entre més de setze milions de colors.
Però podem veure que, a més de poder escollir la intensitat de cada color primari,
ens donen l’opció d’escollir la intensitat de tres aspectes del color, como són la
tonalitat o matís, la lluminositat o brillantor i la saturació.
Hi ha altres models de colors, com el model CMYK (de l’anglès cyan, magenta,
yellow i key/black). Aquest model, que es farà servir més en la impressió en colors,
està basat en l’absorció de la llum. Un altre model, semblant al CMYK, és l’RYB
(red, yellow, blue) utilitzat de manera més comuna en les belles arts.
Si parlem de colors en el disseny, haurem de tenir en compte diversos aspectes.
El més habitual es trobar contrast entre els colors per a poder entendre millor
la informació. Per exemple, farem servir text amb lletres fosques sobre un fons
més clar, o al revés. També caldrà seguir una coherència en l’elecció dels colors,
intentant relacionar un apartat de l’aplicació o un conjunt de funcionalitats amb
un color i vincular aquest color amb tot el que tingui a veure amb les opcions
relacionades amb l’apartat (per exemple, la gestió dels usuaris o la gestió dels
proveïdors, etc.).
Un altre tema important a l’hora d’escollir els colors és el sistema operatiu
per al qual es desenvoluparà l’aplicació. Hem d’intentar adaptar-nos a les
característiques del sistema operatiu, seguint el seu tipus de finestres, icones,
colors, etc.
També cal tenir en compte la resolució de la pantalla en què es desenvoluparà la
interfície. Fins fa poc, la mida habitual era el de 640x480 píxels amb 256 colors.
Avui en dia, pràcticament tots els desenvolupadors treballen amb resolucions de
800x600 o superiors amb color real o true color.

Aspectes del color
• Tonalitat: tipus de
longitud d’ona de la
radiació.
• Brillantor: intensitat
subjectiva del color.
• Saturació: puresa del
color.
Per exemple, la llum blanca no té
tonalitat, però sí brillantor.
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Hi ha una sèrie de normes per a la utilització efectiva del color en les interfícies
gràfiques d’usuari. En cas de seguir-les, el disseny cromàtic de la interfície serà
correcte des d’un punt de vista cromàtic. És molt difícil donar un conjunt de
normes tancades, a causa de la gran quantitat de variables que influeixen en
la representació del color i en la seva percepció posterior. Algunes d’aquestes
normes són:
• Evitar la visualització simultània de colors complementaris molt saturats.
• Evitar el color blau pur per al text o per a línies molt fines: el sistema visual
dels éssers humans no està preparat per a rebre estímuls amb una longitud
d’ona molt curta. El blau va bé per al fons, però no per al text.
• Els usuaris de més edat necessiten colors amb una lluminositat més alta per
a poder-los distingir.
• Els colors es perceben diferents si les condicions d’il·luminació ambientals
canvien: amb la llum del sol, de bombeta incandescent o de fluorescent, els
colors es perceben diferents.
• La magnitud d’un canvi que es detecti en un color canvia al llarg de
l’espectre: els petits canvis en vermells i en verds són més difícils de
detectar que en els grocs o en els blaus verds.
• Cal evitar l’ús d’una gamma de colors basats en una sola tonalitat: els
usuaris amb problemes de visió els percebran com a iguals.
• La lluminositat no és igual a la brillantor: dos colors amb la mateixa
lluminositat poden ser percebuts amb diferent brillantor depenent de la
tonalitat.
• Diferents tonalitats tenen nivells diferents de saturació: per exemple, el groc
sempre sembla que està menys saturat que la resta de colors.
• No tots els colors són igualment llegibles: estem acostumats a llegir en
negre sobre blanc; obtindrem la màxima llegibilitat amb fons clars i lletres
fosques.
• Els colors s’interfereixen mútuament: la percepció d’un color canvia depenent dels colors que l’envolten.
• Cal tenir en compte la diferència entre el color de pantalla i el color imprès:
els dispositius visualitzadors i els d’impressió no visualitzen els colors de
la mateixa manera (l’un utilitza RGB i l’altre CMYK). Penseu que un color
que utilitzeu en pantalla pot no tenir res a veure amb el mateix color imprès.
• S’han d’agrupar els elements relacionats sobre un mateix color de fons.
• Els colors similars expressen significats similars: es poden mostrar relacions entre elements assignant-los tonalitats similars o saturacions diferents
de la mateixa tonalitat.
• Els colors lluminosos i saturats atreuen l’atenció de l’usuari.
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• Cal ordenar els colors per la seva posició en l’espectre: si és necessària
una utilització extensiva del color en una interfície, s’ha de fer de manera
ordenada. La manera més natural és la de l’espectre, representada pel
mnemotècnic anglès ROYGBIV (vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i
violeta).
Finalment, també s’ha de tenir en compte si algun usuari pot tenir problemes
visuals amb certes combinacions de colors. Això és més fàcil de saber si el projecte
es desenvolupa per a un determinat grup d’usuaris; si, en canvi, es desenvolupa
per a usuaris no coneguts o qualsevol persona pot ser usuari, llavors ho haurem de
tenir en compte d’una manera més genèrica.

Fonts

Les fonts que es faran servir en una interfície també és un altre element important,
tant pel tipus com per la mida de la font.

Les fonts són el format que donarem a les lletres que compondran els
missatges de text per a interaccionar amb l’usuari.
Hi ha molts tipus de fonts i moltes possibilitats de fer-les servir, però cal anar amb
compte amb el fet que aquestes fonts estiguin incorporades al sistema operatiu o
que no siguin compatibles, cosa que pot fer que no es puguin fer servir de manera
adequada.
Per a poder escollir les fonts haurem de tenir molt en compte els sistemes operatius
o els entorns d’execució de les aplicacions desenvolupades. Com s’ha comentat
en el apartat que fa referència al color, caldrà adequar-se a les característiques i/o
a les fonts del sistema operatiu i procurar estar-hi en sintonia.
A més a més, com s’ha fet dit més amunt, caldrà utilitzar fonts anomenades
bàsiques perquè siguin acceptades per qualsevol entorn de treball o sistema
operatiu. En cas de fer servir una font no bàsica, caldrà empaquetar-la amb
l’aplicació desenvolupada i instal·lar-la amb el programari d’instal·lació.
La tipografia és l’aparença que té el text i és l’element de disseny gràfic més bàsic
d’una interfície. Algunes de les seves característiques són les següents: la font, el
cos, el serif, el pes i la inclinació.
• Font. És el tipus de lletra. Per exemple: Helvètica, Times, Brush Script,
etc.
• Cos. El cos és la grandària de la lletra i es mesura en punts o piques (1 pica
= 12 punts).
• Serif. El serif és una herència romana de l’escriptura amb cisell damunt
pedra i consisteix en una petita projecció al final dels pals de les lletres. Les
lletres poden ser amb serif o sense.
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• Pes. El pes fa referència al gruix de la lletra. Aquesta pot ser en negreta o
normal.
• Inclinació. Segons la inclinació, la lletra pot ser vertical o cursiva (anomenada també itàlica).
La llegibilitat del text es veu afectada per diferents factors:
• Proporcionalitat. És una característica de la majoria de fonts que consisteix
a assignar un espai horitzontal a cada caràcter d’acord amb l’amplada
d’aquest. Les fonts que assignen a tots els caràcters el mateix espai
s’anomenen fonts d’amplada fixa (en què un caràcter com una i ocupa el
mateix espai que un caràcter com una m).
• Grandària de la font. Cal recordar que el text en una pantalla es llegeix
un 25% més a poc a poc que en paper. Un text normal té com a grandària
apropiada 10 punts. Una de 12 punts és llegeix encara millor. Fent servir
diferents grandàries es poden aconseguir jerarquies de text (títols, subtítols,
capçaleres, etc.).
• Majúscules/minúscules. La barreja de majúscules i minúscules fa els
textos més llegibles. Això és degut al fet que quan llegim reconeixem les
paraules familiars per la forma i no les llegim caràcter a caràcter.
• Espaiat i interlineat. L’espaiat, tant de caràcter com de paraula, depèn
de la font que utilitzem i és recomanable no tocar-lo. La modificació de
l’espaiat es pot justificar en situacions determinades com en títols o etiquetes
de botons, però poques vegades en el text normal. Pel que fa a l’interliniat,
cal tenir present que com més petit sigui més difícil serà la lectura perquè
costarà trobar el començament de les línies.
• Longitud de la línia. Si la longitud de la línia de text és massa llarga, es
fa difícil de trobar el començament de la línia següent, i si és més llarga del
que podem abastar amb el moviment de l’ull ens obligarà a moure el cap,
cosa que ens provocarà fatiga. Els textos impresos en un llibre han de tenir
una longitud d’uns seixanta caràcters, i els d’una columna de diari, d’uns
trenta caràcters.
• Justificació. La justificació és la inserció d’espais extra entre les paraules
per a alinear les línies tant a la dreta com a l’esquerra. Aquesta tècnica,
encara que visualment és més estètica, alenteix la lectura.
• Maquetació. La maquetació és la distribució dels diversos paràgrafs de text
(i d’altres elements gràfics) en un espai determinat. La primera impressió
que tenim en obrir un llibre, executar un programa o visitar un web és
deguda a la maquetació. La maquetació pot fer que ens quedem en el web
que estem visitant o que anem a un altre de continguts similars però amb
una presentació visual més atractiva.
• Marges. Cal evitar la “síndrome del processador de textos”, que consisteix
a escriure de banda a banda de la pàgina sense deixar marges ni a la dreta ni

Desenvolupament d’interfícies

73

a l’esquerra. Cal deixar marges generosos d’acord amb la vostra maquetació
i amb la longitud de la línia.
• Distinció tipogràfica. Cal utilitzar els canvis tipogràfics de cursiva, el canvi
de font i negreta només quan aportin realment informació i sense abusarne. L’ús excessiu de fonts i de recursos tipogràfics s’anomena correntment
fontitis.

Icones

Les icones que es fan servir en les interfícies també són importants en la interacció
amb els usuaris. Ja hem parlat d’algunes icones en l’apartat dels menús, quan
fèiem referència al menú de barres d’eines. Parlarem del mateix tipus d’icones
amb les mateixes funcionalitats, però en aquest apartat ens fixarem més en les
icones d’acció de les interfícies d’usuari.

Les icones ofereixen la representació d’una unitat de significat. Si aquesta
unitat de significat es volgués expressar amb text, ocuparia molt més espai
del que ocuparem fent servir una icona.
Aquestes unitats de significat poden ser idees, conceptes, accions o altres. Per
exemple, podem tenir la icona que representa amb un dibuix d’un disquet l’acció
d’enregistrar una feina feta o un document.
D’aquesta manera podrem representar més accions amb un espai més limitat, a
més d’oferir una usabilitat millor, més directa, més ràpida i intuïtiva, sempre que
les icones que es facin servir siguin conegudes.
Quan un usuari fa servir de manera repetitiva una aplicació, les icones i el seu
significat es memoritzen fàcilment. En canvi, l’ús d’una aplicació per part de
molts usuaris diferents o d’un mateix usuari de manera no gaire continuada
implicarà la necessitat d’utilitzar icones molt fàcilment recognoscibles per als
usuaris, que siguin semblants a les que es fan servir de manera habitual en altres
sistemes operatius o altres aplicacions molt utilitzades.
Hi ha interfícies en què l’aspecte i l’impacte visual és molt important, pràcticament són uns dels objectius de la interfície. Cal que la interfície cridi l’atenció
de l’usuari de manera molt impactant. En aquests casos, també és molt adequat
fer servir icones. L’usuari coneixerà el funcionament de la interfície a mesura que
descobreixi les icones i el seu significat.
A l’hora de dissenyar interfícies amb icones, també hem de tenir en compte les
limitacions que poden presentar.
De vegades, la missió de les icones és difícil en intentar representar una acció o
idea difícilment representable. Si hi ha accions similars és complicat trobar icones
que diferenciïn amb exactitud els matisos que faran que les accions siguin diferents.
A més, la interpretació per part dels usuaris serà molt personal i pot donar peu a
cometre errors. És per aquesta raó que es recomana no identificar amb icones
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accions crítiques d’una aplicació.
A l’hora de dissenyar o escollir icones, hem de tenir en compte que n’hi ha de
diferents tipus. Les que es basen en l’analogia ofereixen imatges que intenten
semblar el que volen representar. Les que es basen en les mostres simbolitzen
elements que intervenen en el que es vol referenciar. Les que es basen en els
símbols són representacions més abstractes. Les icones arbitràries reclamen que
l’usuari n’aprengui el significat.
Cal fer un ús raonable de les icones, sense utilitzar el recurs més del recomanable.
La velocitat de reconeixement de les icones acaba essent semblant a la del text,
però mai no és superior. De fet, es produeixen més errors amb l’ús de les icones
que amb l’ús dels menús de text. Aquests errors poden influir en l’aprenentatge
de l’aplicació per part de l’usuari o, fins i tot, en el seu rebuig o la seva falta de
satisfacció.
Distribució dels elements

Arribats a aquest punt, s’ha parlat de diferents conceptes importants en l’aspecte
d’una interfície d’usuari, com poden ser els colors, les fonts i les icones. En
l’apartat anterior s’han vist diferents elements de l’estructura de les interfícies
com els menús, les finestres, els quadres de diàleg i les dreceres de teclat. Ara
toca parlar de com es distribueixen aquests elements per la interfície.
La distribució dels elements ha de permetre un ús de les interfícies i un aprenentatge òptim d’aquestes als usuaris. Cal decidir la manera de presentar els menús
de text, les barres d’eines, les icones, els quadres de diàleg, etc. i la seva ubicació
en la interfície. Els elements han de presentar una distribució uniforme, tenint en
compte l’agrupació de funcionalitats relacionades i les zones de la pantalla que
els usuaris visualitzaran més.

Els objectius de la distribució dels elements per la interfície són els següents:
aconseguir que la interfície sigui fàcil d’usar, fàcil d’aprendre, segura, fiable
i efectiva a l’hora de dur a terme les accions necessàries per a una aplicació.
A més ha de ser consistent.
Al igual que s’ha anat comentant al llarg d’aquest apartat, és interessant adaptar
la interfície desenvolupada a l’entorn de treball d’aquesta, distribuint els elements
de manera anàloga a altres aplicacions o interfícies del sistema operatiu.
Tot allò que el dissenyador posa en el disseny d’una interfície ha d’estar justificat,
ha de tenir una consistència i ha de seguir una organització espacial. Les
interfícies d’un navegador d’Internet, per exemple, contenen uns exemples que
estan disposats d’una manera determinada en l’espai que serà familiar per als
usuaris. Aquesta distribució obeeix a unes normes de disseny de GUI, i ofereix
una coherència externa amb altres programes similars que són coneguts.
Alguns autors, com l’artista i dissenyador de la Bauhaus, Josef Albers, han parlat
així del disseny:
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Dissenyar és planificar i organitzar, ordenar, relacionar i controlar. Resumint,
comprèn tot el que sigui anar en contra del desordre i la casualitat. Per tant,
mostra una necessitat humana i descriu el pensament i l’actuació de l’ésser
humà.
Un altre concepte que cal tenir en compte és el nombre màgic de Miller:
Tots els components gràfics d’una interfícies d’una aplicació informàtica (menús,
àrees de dades, icones, diàlegs, taulers o imatges) estan disposats damunt d’una
retícula imaginària que és respectada al llarg de l’aplicació (els menús no canvien
de lloc ni tampoc no ho fa l’àrea de visualització de dades, per exemple).
La grandària, distribució i nombre de divisions de la retícula és crucial per a
la usabilitat de la interfície. Aquests paràmetres estan determinats pel tipus
d’informació que cal visualitzar, per la resolució de la pantalla i per les condicions
de visualització (no és el mateix un caixer automàtic que un ordinador de butxaca
o palmtop).
En general, el nombre de divisions de la retícula segueix el recurrent nombre
màgic de Miller de 7 +/- 2, que és el nombre màxim d’elements que una persona
pot retenir en la memòria de curt termini.
El mateix esquema es pot aplicar recursivament per a qualsevol element, tant si és
un tauler de control com una barra de menús, una barra d’icones o un diàleg.
Un altre aspecte que cal tenir en compte en l’organització espacial de la nostra
informació són les relacions entre els diferents elements d’informació. Els
elements d’informació relacionats pel contingut també han d’estar visualment
relacionats.

2.2.3 Disseny dels elements interactius de les interfícies d’usuari
Elements d’una GUI

Hi ha molts altres elements que es fan servir en les interfícies d’usuari, a més dels
que hem comentat fins ara. Tant els menús com les finestres, els quadres de diàleg
o les icones són elements que faciliten la interacció entre l’usuari i la interfície.
Aquests elements permeten la navegació per l’aplicació, mostren les alternatives
que té l’usuari i li ofereixen la possibilitat d’executar algunes accions. Són
sempre, però, informacions estàtiques. Altres elements que oferiran un altre
tipus d’informació a l’usuari, una informació més dinàmica, per exemple, amb
el resultat de les dades obtingudes a partir d’una consulta o oferint la possibilitat
d’afegir informació a la ja emmagatzemada. Entre aquests altres elements trobem
els botons d’ordres, els botons de relleu, els radio buttons, les caselles de selecció
o les llistes desplegables.

Entre els elements d’una
interfície d’usuari podem trobar
menús, finestres, text (tipografia
digital), icones, dispositius de
control i altres elements
d’entrada i/o de sortida de dades
com botons d’ordres, com els
radio buttons, les caselles de
selecció (check box), els scrolls,
o les llistes de distribució.
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Botons d’ordres

Els botons d’ordres es consideren dispositius de control. D’aquesta manera un
botó és un objecte de control de la interfície d’usuari. Aquests botons permeten
introduir dades de confirmació a l’aplicació, però també permeten seleccionar
dades o introduir-ne de noves en el sistema.

Els botons ens serveixen per a construir les interfícies i actuen com a
interpretacions visuals de les funcionalitats que representen. Els botons són
part, com les icones, de la gramàtica visual de les interfícies d’usuari.
Podem trobar diversos tipus de botons, com els botons d’opció (radio buttons), els
botons de confirmació (check box), els botons de relleu, les pestanyes, les barres
d’arrossegament (sliders), barres de desplaçament o scroll, etc.

Botons de relleu

Són els botons més habituals, els que més es fan servir en tota mena de sistemes
operatius. El seu nom el deuen a la seva forma, que cerca la simulació de volum.
Un botó de relleu conté un text o una imatge que identifica una funcionalitat de
l’aplicació. Quan un usuari tria un botó de relleu i hi clica a sobre, el botó simula
un enfonsament i du a terme l’acció relacionada amb ell. Podeu veure un exemple
d’aquest tipus de botons a la figura 2.15.
F i g u ra 2.15. Botó de relleu

Radio buttons

Els botons en forma de radi o botons d’opció ofereixen a l’usuari una llista
d’opcions que tenen a l’esquerra o la dreta (menys habitual) una petita rodona
per a poder clicar a dintre. Si hem seleccionat una de les opcions, aquesta rodona
petita s’omplirà amb un punt i ens indicarà que aquesta és l’opció escollida. Cal
tenir en compte que, amb l’opció dels botons d’opció, només podem seleccionar
una de les opcions ofertes.
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Com a exemple d’utilització tindríem les enquestes, en què darrera d’una pregunta
s’ofereixen quatre o cinc respostes, de les quals l’usuari només en pot seleccionar
una. Al final hi ha un botó de relleu sobre el qual s’ha de clicar per a indicar que
aquesta és la nostra selecció correcta. En la figura 2.16 hi podeu veure un exemple
on es fa escollir el gènere a un formulari.
Aquest recurs s’ha fet servir sovint en el sistema operatiu Mac OS.

Check box

Aquests botons són molt semblants als anteriors, però amb la particularitat que,
a l’esquerra o la dreta del text indicatiu de les opcions, estan representats amb
petits requadres. En cas de seleccionar l’opció corresponent a un requadre, aquest
s’omplirà amb un símbol de check.
La gran diferència entre els botons de relleu i els botons de check box és que en
els radio buttons només podem seleccionar una opció. En canvi, amb els check
box podem seleccionar tantes opcions com vulguem.
Un exemple podria ser un formulari de registre en què un usuari està introduint
les seves dades i es preguntat per les seves aficions. N’haurà de seleccionar tantes
com vulgui dins d’una llista de quinze o vint opcions.
Podeu veure un altre exemple d’aplicació dels Check Box en la figura 2.17.
Fi g u r a 2 . 1 7 . Check box

En la taula 2.3 revisarem algunes de les propietats que tenen tant els radio button

Components visuals. Usabilitat

Desenvolupament d’interfícies

78

Components visuals. Usabilitat

com els check box per entendre’n millor les funcionalitats.
Tau l a 2 . 3 . Algunes propietats dels radio button i els check box
Propietat

Descripció

Name

Com per a tots els controls, podrem escollir un nom
que ens identificarà o bé en un check box o en un
grup de radio buttons que caldrà que tinguin tots el
mateix nom. Serà important poder-los distingir a
l’hora de treballar amb codi i haver-hi de fer
referència.

Value

És la propietat que ens indica el valor del control.
Aquest valor estarà associat a cada opció del check
box o del radio button

Checked

Ens indicarà si l’opció està marcada o no. Amb un
valor vertader l’opció estarà escollida, amb un fals no
ho estarà.

Disabled

Bloquejarà el control amb què treballem i actuarà
com si no existís.

Alternatives
Drop-down list: és un menú
desplegable en què podrem
escollir una opció dins una llista
de possibilitats, sense poder
escriure. List box: ens ofereix
una llista d’opcions amb totes
elles a la vista, sense cap
desplegable.

Llistes desplegables

Uns altres elements interactius de les interfícies d’usuari són les llistes desplegables, conegudes en anglès com a combo box.
Per a entendre els combo box cal fer una revisió d’altres elements semblants, però
amb matisos que els fan diferents. Hi ha els menús desplegables (drop-down list),
que ens servien tant per a mostrar un conjunt d’informacions com per a fer servir
la seva funcionalitat de selector d’opcions.
En canvi, el combo box ens permet escriure en un quadre de text, a la vegada que
podem veure una llista d’opcions. Es tracta del mateix sistema que fa servir el
cercador Google: quan comencem a escriure la paraula o frase que volem cercar,
ens va mostrant propostes de paraules de cerca, basades en altres cerques d’altres
usuaris o en l’historial de cerques que nosaltres haurem fet.

Una llista desplegable és una combinació d’un quadre de text (text box) i un
menú desplegable (list box).
Si volguéssim oferir una llista d’opcions sense permetre l’opció d’agregar un nou
valor, llavors estaríem obligats a fer servir el list box, ja que el combo box no
tindrà cap opció que permeti aquesta configuració. En canvi, sí que podrem afegir
a la llista d’opcions desplegables nous ítems. Amb les propietats de l’element
podem agregar nous ítems sense haver d’actualitzar la interfície. En podeu veure
un exemple en la figura 2.18.
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Fi g u r a 2 . 1 8 . Drop-down list

En la taula 2.4 revisarem algunes de les propietats que tenen els combo box:
Taula 2.4. Propietats dels //combo box//
Propietat

Descripció

Name

Identifica el combo box. Aquesta propietat és present
en tots els controls.

Text

Conté una cadena com a contingut de text del control.
Serà el text associat al control.

SelectedValue

Serà el valor seleccionat en un moment determinat
en el combo box.

Items

Contindrà un objecte que representa la col·lecció
d’elements que contindrà el combo box.

2.3 Altres pautes de disseny
El disseny de les interfícies d’usuari ha de tenir en compte molts elements i moltes
regles i detalls per a arribar a oferir una usabilitat acceptable.
Ara cal parlar dels elements i regles vinculats amb la gestió de les dades, tant del
que té a veure amb la seva presentació, com del relacionat amb la seva posible
manipulació o destrucció. És a dir, la vinculació de les dades a una base de dades
amb la interfície amb què treballarà l’usuari.
Altres elements a tenir en compte són la seqüència de control de l’aplicació, l’assegurament de la informació i altres pautes específiques per al disseny d’interfícies
amb elements multimèdia.
Abans cal revisar algunes de les regles no escrites que hem de tenir en compte en
el disseny d’interfícies d’usuari:
• L’usuari de la interfície ha de tenir el control d’aquesta (i, a més a més, sentir
que té aquest control).
• S’han de fer servir missatges i textos descriptius, fàcils d’entendre per als
usuaris.
• Els missatges que es donaran a l’usuari han de ser positius i actius sense
semblar insultants o graciosos.
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• Les accions i tasques vinculades s’han de poder interrompre i reiniciar en
un altre moment.
• Els usuaris han de poder utilitzar el teclat i el ratolí per a comunicar-se amb
la interfície.
• Conèixer la cultura del país pot ajudar a evitar malentesos en els missatges
a l’usuari.
• La interfície ha de poder ser personalitzada i manipulada.
• Ha de facilitar la navegació per la interfície, trobar les funcionalitats i la
sortida o tancament d’aquesta.
• Ha de permetre diferents nivells d’ús de la interfície per a diferents nivells
d’usuaris (amb més o menys experiència).
• Ha d’intentar facilitar al màxim la feina als usuaris, per exemple, mostrant
llistes en les quals es pugui escollir una opció abans d’haver de teclejar el
nom d’aquesta opció.
• Ha d’associar accions als diferents objectes presents en les interfícies.
• Ha de fer la interfície transparent per als usuaris

2.3.1 Presentació de les dades
Les dades que es mostraran fent servir les interfícies d’una aplicació han de seguir
unes pautes concretes per a no confondre els usuaris. Segons quina informació es
vol presentar s’ha de tenir accés a un suport extern que contingui les dades, o bé
es tindran les dades incorporades en la nostra interfície.
En fixarem en cas que les dades estiguin ubicades en un suport extern a l’aplicació,
normalment en una base de dades o en un arxiu de text o binari. Potser volem fer
servir dades que es troben en altres aplicacions o són resultats d’aquestes, però
per fer això tractarem la informació amb fitxers intermedis fins a fer-la arribar al
nostre programari.

L’aplicació desenvolupada (i les seves interfícies) servirà per a comunicar
l’usuari amb aquestes dades, però això s’ha de fer de manera transparent per
a l’usuari.
A l’hora de dissenyar la presentació de les dades, hem de tenir en compte algunes
qüestions:
• Quin tipus d’informació vol veure l’usuari? Vol tenir accés a la informació de gestió o vol tenir accés a informació estadística o de resum per a
poder prendre decisions? Per posar un exemple, serà diferent la manera de
presentar les dades a un usuari que ha de donar d’alta nous proveïdors, ha
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de poder modificar les seves dades i ha de poder crear comandes a aquests
proveïdors, que si l’usuari està interessat a tenir un resum anual de les vendes
per referència, per mes i per tenda dels productes que compra a un proveïdor.
• Quin ús en voldrà fer? Voldrà només consultar, o haurà de poder modificar,
esborrar i crear nova informació? També es tractarà diferent la informació
a què es podrà donar accés per a gestionar i per a manipular que les dades
que seran només de consulta.
• Si les dades es modifiquen de manera contínua, l’usuari ha de veure
reflectits aquests canvis en el mateix moment?
• La informació a mostrar serà numèrica o en mode text?
Totes aquestes qüestions ens ajudaran a decidir-nos per una manera de presentar
les dades o per una altra.
Un bon coneixement dels usuaris també ens ajudarà a oferir una presentació
adequada de les dades amb les quals haurà de treballar.

2.3.2 Seqüència de control de l’aplicació
Tota aplicació amb una interfície d’usuari ofereix molts elements i moltes funcionalitats als usuaris. Aquests elements ens portaran a poder dur a terme moltes
operacions, la majoria de les quals treballaran amb dades. Algunes d’aquestes
operacions seran directes i s’executaran de manera immediata. A altres operacions,
hi podrem arribar des de diferents ubicacions de la interfície. Altres operacions
seran compostes i comportaran més d’un accés o una modificació a la base de
dades.
Hem de tenir en compte que certes operacions es podran interrompre per un mal ús
de la interfície o de l’aplicació o per raons alienes al programari desenvolupat. Altres operacions hauran de ser confirmades per l’usuari per a validar-ne l’execució
correcta.

La seqüència de control de l’aplicació es refereix a les accions que l’usuari
durà a terme amb el programari i la lògica d’execució d’aquest. És a dir, si
l’usuari demana executar una operació que comporta diverses accions amb la
base de dades, haurem d’establir un control de la seqüència d’operacions que
es duran a terme per a garantir que la informació s’ha mantingut consistent
en la base de dades.
Un bon disseny d’una interfícies (i d’una aplicació en general) ha d’incloure uns
objectius que incloguin accions de control de consistència, una necessitat mínima
d’accions de control i flexibilitat en els controls de seqüència per a adaptar-se a
les diferents necessitats dels usuaris.
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Un dels punts més determinants en la satisfacció i en l’acceptació per part de
l’usuari d’una aplicació informàtica a l’hora d’utilitzar una interfície és la sensació
de control que tindrà en una sessió d’ús de l’aplicació amb diverses accions
interactives. Si no pot controlar la seqüència d’interacció, se sentirà sense el
control de l’aplicació, insatisfet, cosa que pot provocar el rebuig a l’aplicació
sencera.

2.3.3 Assegurament de la informació

La informació amb què treballarem estarà en una base de dades. La introducció,
modificació o esborrat de les dades es farà per mitjà d’una interfície. Una vegada
aquesta s’ha fet servir i les dades estan estables en la base de dades, aquesta ha
d’estar disponible per a quan els usuaris la necessitin i ha d’estar assegurada.
Per a aconseguir això cal establir un procés de manteniment i una utilització que
no en comprometi la integritat. A més, es poden fer servir altres sistemes per
a assegurar la disponibilitat de la informació, la qual cosa minimitzaria el risc
de fallida dels sistemes informàtics. Aquests poden ser sistemes de reserva o
d’emergència que facin còpies de seguretat de manera automàtica i regular.
Un altre mètode per a assegurar la integritat de la informació consisteix a establir
sistemes per a evitar l’accés directe a les bases de dades per part d’usuaris no
controlats, en cas de treballar amb una informació crítica per a les organitzacions.
Aquests sistemes poden incloure un sistema de permisos per a perfils d’usuaris o
unes contrasenyes. Amb aquest sistema, només un nombre determinat d’usuaris
tindrà permís per a modificar les dades.
A més, també cal minimitzar els errors humans que es poden produir en gestionar
aquesta informació els usuaris, manipulant l’aplicació o errors en introduir les
dades.
Per a evitar això, es pot demanar la confirmació de les dades en introduir
informació i comprovar que aquesta compleix les característiques establertes pels
requisits, com ara el tipus de dades que es poden introduir en un text box (només
nombres o només lletres o amb un format determinat).
Una altra manera d’assegurar la informació és fer revisar a l’usuari les dades que
ha introduït o amb les quals ha tractat, fent servir un sistema de pregunta-resposta
mitjançant quadres de diàleg essencials o, també, algun quadre de diàleg de tipus
alerta. Si un usuari ha d’introduir dades mitjançant una interfície, abans de gravar
la informació en la base de dades es podrà mostrar un quadre de diàleg amb les
dades a l’usuari per a demanar la seva confirmació.
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2.3.4 Específiques per a aplicacions multimèdia
En funció del tipus d’interfícies que es desenvolupin o del tipus d’aplicació o
l’entorn per al qual es plantegi l’ús de l’aplicació, ens podem trobar amb la
necessitat de fer servir alguns elements multimèdia específics com ara l’animació
o el so.
Si parlem d’interfícies desenvolupades per a dispositius mòbils o per a entorns
web, podrem fer servir alguns elements com el so en determinades accions o
determinats elements creats amb Flash que aportin algunes animacions, bé per
necessitat o bé per a dotar les interfícies d’un disseny més agradable.
Altres exemples d’utilització són la utilització d’alertes sonores per a determinats
errors en la interacció amb la interfície, o la utilització d’animacions en l’ajuda a
l’usuari, animacions molt més explícites que certes indicacions en format text.
Un altre cas és el que ens podem trobar en aplicacions per al control de la
gestió d’una empresa, en què es cerqui dotar d’estadístiques, gràfiques i molts
nombres els directius perquè puguin prendre decisions. Aquestes informacions,
en comptes de mostrar-les amb uns gràfics normals en dues dimensions, es poden
desenvolupar fent servir eines multimèdia o animacions que mostrin de manera
més entenedora les dades que es volen consultar.
Per a resumir, podríem remarcar un dels objectius de la usabilitat i el disseny
d’interfícies: “Una interfície d’usuari estarà ben dissenyada quan el programa es
comporti exactament com l’usuari pensa que ho hauria de fer.”

Components visuals. Usabilitat

