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Introducció

Avui dia, l’ús d’Internet i l’accés a qualsevol web per consultar informació o
realitzar algun tipus de gestió és un fet habitual que està totalment immers en
la quotidianitat de les persones, així, la importància d’un portal web va molt més
enllà del que és purament informatiu i la web esdevé, en moltes ocasions, la imatge
de l’entitat que representa. Per això és de vital importància, a més dels continguts
d’interés per l’usuari, que la interfície web tingui un disseny agradable que capti
l’atenció de l’usuari. En aquest sentit, el primer que caldrà tenir en compte a
l’hora de desenvolupar una interfície web serà conèixer quins són els objectius de
la web i els usuaris hi accedeixen, així com també altres paràmetres de disseny
que s’estudiaran en aquests materials.

Aquest mòdul pretén dotar a l’alumne dels conceptes, criteris i eines necessàries
que tot dissenyador web requereix conèixer per crear una interfície web que seguei-
xi els estàndards de disseny, basats en l’experiència d’usuari, i d’accessibilitat i
usabilitat, per tal que la interacció i la navegabilitat per aquesta web sigui el més
fàcil i amigable possible.

La unitat “Disseny de la interfície web. Estils” parteix de la descripció dels
elements bàsics que conformen una interfície web i explica com implementar
aquests en llenguatge HTML, per una banda, i com millorar la presentació i el
disseny dels continguts amb CSS. Un altre aspecte important és com desenvolupar
una web i quines pautes s’han de seguir i, per tant, s’explica com realitzar el
protipus d’un web i la seva implementació (wireframe i mockup), així com també
diferents tècniques de creació de documents web a partir de plantilles. En aquesta
unitat es treballa amb HTML5 i CSS3 i amb diferents eines d’edició, així com
també amb el framework Bootstrap.

A la unitat “Elements multimèdia al web: creació i integració” es treballaran les
característiques bàsiques dels elements d’imatge, audio i video per preparar-los per
la web i, també, com integrar-los ja que, actualment, la majoria de pàgines web
contenen imatges i elements multimèdia que aporten dinamisme a la interacció
entre l’usuari i la web. Així, s’ adquiriran també uns coneixements bàsics de
JavaScript i de la llibreria JQuery.

A la unitat “Accessibilitat i usabilitat” veureu les eines necessàries per avaluar
i desenvolupar webs accessibles, explicant quines són les limitacions físiques i
cognitives que caracteritzen la no accessibilitat a una web i exposant els principis
bàsics, definits per l’W3C a les normes WCAG 2.0. que descriuen els paràmetres
formals que defineixen si una web és o no accessible i en quin grau, de la mateixa
manera, també es proporcionaran eines, a nivell de programari, per tal de realitzar
l’anàlisi de qualsevol web. Per altra banda, en aquesta unitat, també s’estudiarà
quins són els aspectes formals que fan que una web sigui amigable. Per aquest
motiu s’explicarà com, partint de l’objectiu de la web i del tipus d’usuari que hi
accedeix, es defineixen el que s’anomenen dimensions i principis de la usabilitat
que marquen els estàndards per tal d’analitzar en quina mesura és usable o no una
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web. En aquesta unitat es faran servir diverses eines d’anàlisis d’accessibilitat i
usabilitat.

Al llarg de cadascuna de les unitats, es desenvolupen casos pràctics per tal que
l’alumne apliqui a un cas real els coneixements adquirits.

Aquest mòdul, que requereix conèixer les estructures bàsiques de programació,
és eminentment pràctic i caldrà, per tal d’assolir els resultats d’aprenenentage
estipulats, que llegiu amb cura els materials i realitzeu els exemples i activitats
descrits per tal d’adquirir les destresses suficients per realitzar, en condicions
òptimes, el disseny d’una interfície web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Disseny de la interfície. Estils.

1. Planifica la creació d’una interfície web valorant i aplicant especificacions
de disseny.

2. Crea interfícies web homogenis definint i aplicant estils.

Elements multimèdia: creació i integració.

1. Prepara arxius multimèdia per a la web, analitzant les seves característiques
i manejant eines específiques.

2. Integra contingut multimèdia en documents web valorant la seva aportació
i seleccionant adequadament els elements interactius.

Accessibilitat i usabilitat.

1. Desenvolupa interfícies web accessibles, analitzant les pautes establertes i
aplicant tècniques de verificació.

2. Desenvolupa interfícies web amigables analitzant i aplicant les pautes
d’usabilitat establertes.
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Continguts

Disseny de la interfície web. Estils

Unitat 1

Disseny de la interfície web. Estils

1. Planificació i disseny d’interfícies web. HTML5

2. Creació i aplicació d’estils a la interfície web. CSS3

3. Generació de llocs web: prototips i plantilles

Elements multimèdia al web: creació i integració

Unitat 2

Elements multimèdia al web: creació i integració

1. Elements multimèdia al web: imatges, vídeo i àudio

2. Continguts interactius al web. Introducció a jQuery

Accessibilitat i usabilitat

Unitat 3

Accessibilitat i usabilitat web

1. Accessibilitat web

2. Usabilitat web
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Introducció

L’èxit d’un lloc web no depèn solament dels continguts que hi formin part, sinó
que és fonamental que estigui ben dissenyat, amb un aspecte atractiu i amb una
informació fàcilment accessible. És per això que, a l’hora de dissenyar una web,
cal tenir en compte no només la usabilitat i l’accessibilitat a tota la informació, sinó
també la seva estètica, és a dir, una interfície que sigui suficientment amigable per
resultar agradable accedir al lloc web.

En aquesta unitat es treballen els conceptes bàsics de disseny d’una interfície
web, des del que són els elements bàsics que conformen la web, com llenguatges
d’implementació, fins a les eines informàtiques i els editors que faciliten el seu
desenvolupament.

Així, l’apartat “Planificació i disseny d’interfícies web. HTML 5” s’inicia amb
els conceptes d’interfície web i experiència d’usuari com a concepte fonamental
per centrar el disseny d’un lloc web en el seu objectiu. També s’expliquen les
característiques dels elements de disseny bàsics, com són el color i la tipografia.
A continuació es porta a terme el desenvolupament del llenguatge de programació
HTML, en la seva versió HTML5, i la implementació d’aquest per mitjà de
diferents editors.

L’apartat “Creació i aplicació d’estils a la interfície web. CSS3” se centra,
bàsicament, en els fulls d’estil CSS que, entre d’altres, aporten una millora
significativa a la presentació de documents web amb HTML. S’hi treballen tots
els conceptes bàsics de CSS3, així com també la implementació per a disseny web
adaptatiu, és a dir, la visualització del web des de qualsevol dispositiu. Finalment,
s’expliquen les característiques bàsiques del framework Bootstrap que permeten
el desenvolupament d’un web amb HTML5 i CSS3.

A l’apartat “Generació de llocs web. Prototips i plantilles” s’expliquen les fases de
desenvolupament d’un projecte web incidint en la part de disseny, corresponent
a la realització de prototipus, i també en la fase de desenvolupament, en el que
correspondria a la creació d’un web des de plantilles predissenyades, així com
també les eines informàtiques que es fan servir en l’actualitat. Seguidament,
s’explica què són els sistemes de gestió de continguts i algunes de les seves
característiques per a la creació de llocs web. Finalment, s’aborda la importància
del posicionament SEO, així com algunes tècniques i pautes a tenir en compte per
millorar el posicionament del web.

En finalitzar aquesta unitat hauríeu de ser capaços de crear un lloc web amb
HTML5 i CSS3 fent servir el framework Bootstrap i seguint els estàndards
generals de disseny d’interfícies web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica la creació d’una interfície web valorant i aplicant especificacions de
disseny.

• Reconeix la importància de la comunicació visual i els seus principis bàsics.

• Analitza i selecciona els colors i les tipografies adequats per a la seva
visualització en pantalla.

• Analitza alternatives per a la presentació de la informació en documents
web.

• Valora la importància de definir i aplicar la guia d’estil en el desenvolupa-
ment d’una aplicació web.

• Utilitza i valora diferents aplicacions per al disseny de documents web.

• Utilitza marcs, taules i capes per presentar la informació de manera ordena-
da.

• Crea i utilitza plantilles de disseny.

2. Crea interfícies web homogènies definint i aplicant estils.

• Reconeix les possibilitats de modificar les etiquetes HTML.

• Defineix estils de manera directa.

• Defineix i associa estils globals en fulls externs.

• Defineix fulls d’estil alternatius.

• Redefineix estils.

• Identifica les diferents propietats de cada element.

• Crea classes d’estils.

• Utilitza eines de validació de fulls d’estils.

• Empra i actualitza la guia d’estil.
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1. Planificació i disseny d’interfícies web. HTML5

Avui dia és freqüent que qualsevol usuari faci ús de dispositius connectats a
Internet per portar a terme qualsevol tipus de tasques quotidianes, des de fer la
compra online d’un determinat producte per mitjà de la seva web fins a reservar
les entrades d’un espectacle o senzillament accedir a les notícies d’un diari digital.

D’igual manera, les empreses són conscients de la importància de la seva presència
a Internet i, així, tenir un lloc web ben dissenyat i accessible té una influència
directa no tan sols en la imatge de l’empresa, sinó en el mateix negoci.

Però de què depèn que una web d’un diari digital, per exemple, tingui més visites
que altre o que una reserva es faci des d’un portal web o un altre? Òbviament,
una part fonamental serà el contingut o el producte final, però en moltes ocasions
també dependrà de la facilitat i amigabilitat que l’usuari trobi en accedir a la
informació de la web i de la simplicitat en fer les gestions corresponents.

Per aquest motiu és de vital importància no tan sols quin és el contingut i com està
organitzada la web, sinó també quin aspecte presenta a l’usuari. Aquest aspecte
és el que s’anomenarà interfície web.

És imprescindible dissenyar i desenvolupar la interfície d’un web de tal manera
que l’usuari final pugui accedir fàcilment al servei que s’ofereix i, a més, que
aquest accés li sigui agradable fins al punt de tornar-hi a accedir en un futur.

Així doncs, per tal de crear la interfície d’un lloc web serà necessari disposar d’uns
paràmetres estàndard per dissenyar la informació a mostrar a l’usuari i utilitzar les
tècniques i els llenguatges de programació web adients, com ara l’HTML5 i els
fulls d’estil CSS3.

1.1 Disseny web centrat en l’usuari

Quan un usuari accedeix una web, la interfície és la part que visualitza i que
el permet comunicar-se amb el sistema, és a dir, la que fa que l’usuari entri en
contacte, física i cognitivament amb aquest.

Una interfície web és el conjunt de tots aquells elements gràfics que
ofereixen a l’usuari la presentació i la navegació per un lloc web amb la
finalitat de portar a terme unes accions determinades.

Atès que la interacció entre l’usuari i el sistema es produeix per mitjà de la
interfície, aquesta cal que reflecteixi com es fa aquesta comunicació.
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Si un usuari no troba com
comprar un producte en un

temps raonable és molt
probable que intenti

comprar-lo en un altre lloc.

La interacció persona-ordinador (IPO) és una disciplina dedicada a
estudiar la relació interactiva entre les persones i la tecnologia. L’objectiu
principal és aconseguir productes interactius fàcils d’usar, satisfactoris i que
resultin realment útils.

Així doncs, es poden identificar els tres elements clau de la IPO: tecnologia,
persones i disseny:

• La IPO es dedica a estudiar tota la tecnologia que permeti la interacció i
l’ús d’aquesta amb l’usuari. Aquesta tecnologia no es limita exclusivament
a ordinadors, sinó a tots els dispositius que s’utilitzen quotidianament, com
ara mòbils i tauletes.

• La IPO intenta millorar la relació interactiva entre les persones i la tec-
nologia. Aquest àmbit estudia el comportament de les persones, les seves
capacitats i limitacions, com reaccionen, com resolen els problemes o com
prenen decisions. Encara més, també té en compte dimensió social de
les persones, és a dir, com influeix l’ús de la tecnologia en el seu context
sociocultural i com afecta aquesta tecnologia l’entorn de l’usuari.

• L’últim dels aspectes clau de la IPO és el disseny, entès com el procés
d’idear solucions a problemes d’interacció, recolzant-se per a això en els
estudis elaborats sobre la tecnologia i les persones. Quan es dissenya un
producte interactiu el que es fa és delimitar les possibles maneres d’usar-lo,
i aquest disseny és el que determina si la interacció resulta satisfactòria o
no.

Paral·lelament a la IPO apareix l’enginyeria de la usabilitat (EU), la qual intenta
traslladar a l’entorn professional el coneixement teòric i metodològic de la IPO.
Per a alguns autors, IPO i EU representen dues cares de la mateixa moneda.

A diferència de la IPO, l’EU s’ocupa menys de saber per què funciona un disseny
i es focalitza en l’obtenció de resultats, és a dir, a demostrar si un disseny realment
funciona.

El concepte d’usabilitat es refereix a la facilitat d’ús d’una aplicació
interactiva o, com defineix l’estàndard ISO 9241: “Usabilitat és la mesura
en què un producte pot ser utilitzat per determinats usuaris per aconseguir
uns objectius específics amb efectivitat, eficiència i satisfacció en un context
d’ús definit”.

Un lloc usable intenta buscar que l’usuari no hagi de pensar com està organitzada
la informació, de tal manera que fins i tot s’optimitzen el nombre de clics a fer per
completar una tasca.

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de fer el disseny d’una interfície web és
l’accessibilitat que ofereix. L’objectiu és facilitar l’accés del lloc web a totes les
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persones, independentment del tipus de dispositiu, idioma, cultura, localització
geogràfica i capacitats físiques o cognitives dels usuaris.

L’accessibilitat tracta el disseny d’interfícies d’usuari per tal que siguin
fàcils de percebre, operatives i comprensibles per a persones amb un ventall
ampli d’habilitats o amb circumstàncies, entorns i condicions diferents. En
definitiva, l’accessibilitat pot ser entesa com la usabilitat per a tothom.

Actualment, en el disseny d’interfície s’utilitzen metodologies que orienten el
producte als seus usuaris finals, on cada decisió presa es basa en les necessitats,
els objectius, les expectatives, les motivacions i les capacitats dels usuaris.

Així doncs, el disseny d’un lloc web no dependrà només de factors com el
dispositiu des del qual s’hi accedeix, la usabilitat, l’accessibilitat, el disseny gràfic,
la qualitat dels continguts o la utilitat, sinó que també fa referència a aquells
aspectes relatius a les emocions, als sentiments i a la percepció de confiança en el
producte o marca corporativa del web, entre altres aspectes.

L’experiència d’usuari, en anglès User Experience (UX), és una filosofia
de disseny que té per objectiu la creació d’interfícies que resolen necessitats
concretes dels seus usuaris finals, aconseguint així una major satisfacció
d’aquests, així com també una millor experiència d’ús amb el mínim esforç.

D’aquesta manera, el disseny basat en l’experiència d’usuari utilitza metodologies
de diferents camps per estudiar la interacció entre l’home i la màquina, com
són la psicologia, la sociologia, l’etnologia, l’antropologia, la ciència cognitiva
i l’estadística.

Vegeu en la figura 1.1 el disseny de la interfície d’un lloc web que té en
compte aspectes sobre l’experiència d’usuari. S’hi pot apreciar la construcció
d’interaccions digitals significatives gràcies a la utilització de colors adients,
moviments que capten l’atenció però que no distreuen i que, en conseqüència,
tenen com a resultat una interfície amigable. No obstant això, cal destacar que
aquesta percepció d’amigabilitat té una part subjectiva.

Figura 1.1. Disseny web

Disseny de la interfície de la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona
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El concepte de disseny

Dissenyar és molt més que
simplement acoblar o ordenar els

elements; és agregar valor i
significat. És a dir, il·luminar,

simplificar, clarificar, persuadir i
potser, fins i tot, entretenir.

Metàfora

La funció i la utilitat principal de
les metàfores és afavorir la
comprensió d’una situació

desconeguda sobre similituds
que es poden establir respecte a

una realitat coneguda.

En aquest sentit, el dissenyador web comprèn perfectament que un lloc web no
hauria d’estar fet amb l’objectiu d’“estar a Internet”, sinó amb l’ànim de posar
a disposició una eina que es correspon amb les necessitats de l’usuari que hi
accedeix.

Sovint, alguns dissenyadors web formaran part d’equips de projecte on diferents
aspectes del procés de disseny seran responsabilitat de diverses persones, però
en altres ocasions el dissenyador web les haurà de cobrir totes. Per exemple:
dissenyadors gràfics (logotips, dissenys i botons), especialistes de màrqueting i
posicionament a Internet, redactors d’Internet i dissenyadors UX. A més a més, el
dissenyador web també ha d’estar informat de les últimes tendències en usabilitat
i accessibilitat.

1.2 Elements de disseny: percepció visual

Els diferents continguts que compondran el lloc poden estar presentats i classificats
de múltiples formes. Per tant, a l’hora d’escollir-ne una caldrà atendre una sèrie de
consideracions referents a factors productius, tecnològics, perceptuals, culturals,
artístics i d’innovació, entre d’altres.

En aquest sentit, el dissenyador ha d’avaluar una sèrie d’aspectes relacionats
amb factors humans, així com també ha de tractar d’aconseguir una composició
equilibrada, utilitzant tècniques bàsiques sobre la utilització del color, de la
tipografia i de les icones i imatges a incloure a la web.

1.2.1 Factors humans

Per al disseny de la interfície web és important considerar aspectes culturals i de
l’entorn de l’usuari final, perquè les interfícies web s’hi adeqüin.

Així doncs, per una banda, els factors culturals poden influir en la percepció que
un usuari pugui tenir d’un lloc web. I per una altra, cal que el dissenyador mostri
els continguts utilitzant la metàfora computacional correctament i que no indueixi
a errors. Així mateix, cal que tingui en compte el que els usuaris esperen trobar
en un tipus de disseny per a cada servei.

Així, pot ocórrer que una mateixa web tingui un disseny o bé un altre, en funció
dels usuaris que, presumiblement, l’han de visitar. Per exemple, la biblioteca de
Nova York té un disseny diferent i especial per als nens que per als adults:

• www.nypl.org

• kids.nypl.org

I per una altra banda, a l’hora de decidir quins elements formaran part del disseny
web és important pensar des d’on s’hi accedirà. És a dir, si serà des d’un ambient
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públic o privat, si és possible que hi hagi molta llum o bé que sigui probable que
l’usuari es connecti des d’un ambient amb soroll.

Llavors resulta important escollir una bona gamma de colors perquè sigui visible
en ambients amb molta o poca llum, o decidir si cal que hi hagi àudio en la web o
altres tipus d’elements interactius que poden influenciar en l’atenció de l’usuari.

Un altre aspecte important seran les possibles limitacions físiques o cognitives que
l’usuari pugui tenir, i que condicionaran l’accessibilitat a la web.

1.2.2 Elements de percepció visual: colors

El color és un dels recursos que tenen més impacte en l’estètica i l’atractiu d’una
interfície. Així doncs, és una peça clau en la percepció final de l’usuari.

No obstant això, el color no té exclusivament una funció estètica o emocional,
sinó que també té una funció comunicativa important. A més, quan és usat
de manera incorrecta pot ocasionar problemes greus d’usabilitat en la interfície.
L’experiència humana i la cultural ens diu que s’associen certs colors a emocions o
sensacions molt variades. Per exemple, si es pensa en natura segurament el primer
color que ve al cap és el verd, però de fet hi hauria milers de colors i tonalitats a
escollir.

A més a més, no és recomanable utilitzar un nombre excessiu de colors diferents.
És aconsellable, doncs, limitar-ne el nombre als que una persona pugui processar
d’un sol cop d’ull; en funció de la complexitat del disseny, aquest nombre giraria
a l’entorn de cinc colors.

Per tal d’escollir els colors que poden ser més adequats per al disseny d’un lloc
web es poden utilitzar algunes tècniques, com el reconeixement de colors, la
combinació de diferents colors o la utilització de colors complementaris.

Reconeixement de colors

El color s’utilitza com un recurs per reforçar el significat de certs elements
de la interfície, sobretot tenint en compte el sentit que determinades cultures
associen a determinats colors. Així doncs, la recomanació lògica és no incórrer
en contradiccions que puguin interferir en la interpretació intuïtiva del missatge.

La figura 1.2 representa una mala utilització del color en el disseny de botons
d’una interfície gràfica:

Figura 1.2. Utilització del color

La utilització equivocada del color pot induir l’usuari a error.
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Font tipogràfica

És un estil o una aparença d’un
grup complet de caràcters,

números i signes regits per unes
característiques comuns.

Combinacions de colors

Els diferents colors del cercle cromàtic es poden distingir entre:

• Color primari: són el cian, el magenta i el groc.

• Color secundari: al mig dels tres colors primaris tenim els tres colors
secundaris, que són el vermell, el verd i el blau

• Color terciari: per completar els dotze colors de la roda cromàtica, els
terciaris són els que es troben situats al mig d’un de primari, i els resultants
de barrejar un color primari amb un de secundari adjacent.

• Color neutre: el blanc i el negre no se solen considerar colors i no apareixen
al cercle cromàtic. El blanc és la presència de tots els colors i el negre
l’absència total de color, i en combinar-se l’un i l’altre formen les diferents
tonalitats de gris.

Cercle cromàtic

La teoria sobre percepció del color i, en concret, la teoria sobre els processos
oponents (Hurvich i Jamesonm 1957; Webster, 1996), diu que la visió canalitza el
color en tres canals diferents: un codifica la luminància (blanc-negre) i els altres
dos, el color (vermell-verd i blau-groc). En conseqüència, trobem parells de colors
que no es poden veure alhora, com el vermell amb el verd, el blau amb el groc i el
negre amb el blanc (acromàtic).

Combinació de colors primaris

Una aplicació d’aquesta teoria és la recomanació general d’evitar la combinació
de colors incompatibles (vermell, verd, blau i groc), principalment dels purs o
saturats. Per exemple, posar lletres en color blau sobre un fons groc en pot inhibir
la visibilitat, o el text en vermell sobre un fons blau pot semblar que vibra (Cañas,
Salmerón i Gámez, 2001).

Sovint ens pot interessar saber quin és un color determinat que es veu per
pantalla. Tot i que existeix software específic per reconèixer colors, aquesta
tasca també es pot dur a terme amb un editor d’imatges, com pot ser el GIMP
o Adobe Photoshop, o bé també podem usar l’aplicació online Color Schemer:
www.colorschemer.com.

A més a més, per saber quina seria la combinació de colors que utilitza una
determinada imatge es pot utilitzar l’aplicació online següent: whatsitscolor.com.

Una altra eina online que permet crear una combinació de 5 colors a partir d’un de
sol seleccionant diferents tipus de combinacions: anàlegs, triada, monocromàtica,
etc, és Adobe Color CC: color.adobe.com.

1.2.3 Elements de percepció visual: tipografia

La tipografia és l’art i la tècnica de crear i combinar tipus de fonts per comunicar
un missatge. També s’ocupa de l’estudi i la classificació de diferents fonts
tipogràfiques.
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La tipografia té un paper crucial en el disseny, ja que la major part del contingut
està expressat a través del text. Tot i això, cal tenir en compte que molts dels
usuaris que accediran a la web faran un escombrat enlloc de llegir la totalitat del
text.

En conseqüència, els dissenyadors han de tenir present quin tipus de tipografia és
adequada per a la imatge i personalitat del lloc web, així com també per a la seva
llegibilitat i intel·ligibilitat.

La llegibilitat es refereix a la facilitat amb què es pot llegir el text, factor
que depèn de la presentació visual, és a dir, de la claredat de les lletres
individuals. La intel·ligibilitat, en canvi, es refereix a la facilitat amb què es
pot interpretar i comprendre el missatge, factor que té en compte la llargada
de les paraules o de les frases.

Per escollir un tipus de tipografia o altra per al disseny del lloc web caldrà seguir
unes determinades pautes estàndard.

Família de la font

S’anomena família de font el conjunt de caràcters basat en una mateixa font amb
algunes variacions, com poden ser el gruix o l’amplada, però sempre mantenint
característiques comuns.

Actualment, els navegadors web poden utilitzar qualsevol font, tot i que molts
dissenyadors continuen utilitzant les fonts més comunes. En concret, es defineix
una llista de fonts que s’utilitzaran en l’ordre establert; és a dir, si la primera font
no està disponible s’utilitzarà la segona, i així successivament.

Els grups de fonts més usats són:

• Verdana, Geneva, sans serif

• Georgia, Times New Roman, Times, serif

• Courier New, Courier, monospace

• Arial, Helvetica, sans serif

• Tahoma, Geneva, sans serif

• Trebuchet MS, Arial, Helvetica, sans serif

• Arial Black, Gadget, sans serif

• Times New Roman, Times, serif

• Palatino Linotype, Book Antiqua, Palatino, serif

• Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans serif

• MS Serif, New York, serif

• Comic Sans MS, cursive

Font digital

És un conjunt de dibuixos
vectorials que es poden escalar
sense pèrdua de qualitat.
S’emmagatzemen en arxius de
tipus TrueType (TT) o Postscript
Tipus1 (PS1).
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Podeu trobar catàlegs de
fonts en les adreces

següents:

• fonts.google.com

• typedia.com

Serif i sans serif. Els traços
decoratius es veuen en vermell.

Els tipus de font es poden dividir entre les de lletra serif, o de gràcia, i les de lletra
sans-serif, o de pal sec. La diferència és que les fonts de gràcia presenten traços
decoratius als extrems del traç de cada lletra i les de pal sec, no.

Hi ha autors que defensen que per millorar la llegibilitat és millor representar els
textos digitals en fonts sense ornaments, encara que actualment, per compensar
un disseny web minimalista, hi ha una tendència creixent a utilitzar tipografies
originals i cuidades com un element més i fonamental en el disseny de la pàgina
web.

Recomanacions per a la tipografia

El factor més important de la tipografia és el públic al qual va dirigit, com també
ho és que aquest sigui capaç de llegir-lo perfectament sense cap inconvenient. En
aquest sentit, el dissenyador ha de tenir en compte quin tipus d’usuari ho llegirà i
des de quin dispositiu.

Els efectes web que es poden aplicar a les tipografies continuen sent bastant
limitats. Per defecte, les característiques que es poden aplicar en el text d’una
pàgina web per tal de definir l’aspecte que tindrà i millorar-ne la llegibilitat són:

• Tipus de font, és a dir, el seu aspecte.

• Mida de la font.

• Estil, que pot ser, normal, negreta, itàlic, subratllat...

• Majúscula, minúscula o versaleta.

• Espaiat entre lletres, paraules i paràgraf; es refereix a la distància que hi ha
entre aquests.

• Interlineat: fa referència a la distància entre línies.

• Alineació: si és esquerra, centrada, dreta o justificada.

• Contrast de color entre el de la tipografia i el color de fons.

• Ombrejats i gradients de color.

A part d’escollir un tipus de font adient per al text del disseny, també es poden
seguir les següents recomanacions, entre d’altres:

• El tipus de font: una font massa ampla o massa condensada perd llegibilitat.
Es pot usar el mode condensat per a informacions secundàries que han
d’ocupar poc espai.

• La mida de la font, que normalment s’expressa en píxels. A mode
d’orientació, una mida d’11 o 12 píxels facilita la lectura de la majoria
de tipografies, i gairebé mai es treballa amb quantitats inferiors a 8 o 9
píxels. Opcionalment, també es pot definir la mida com un percentatge de
la tipografia mitjana.
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• Amb referència a l’estil del text, es pot dir que l’itàlic s’utilitza per remarcar
una paraula dins d’un bloc de text perquè destaqui de la resta, alhora que un
text escrit tot en estil itàlic resulta pesat de llegir. De la mateixa manera, un
text en negreta augmenta el seu gruix i també es pot utilitzar per destacar.
S’hauria d’evitar l’ús del subratllat, ja que en dificulta la lectura.

• Les majúscules tenen una alineació horitzontal homogènia que uniformitza
les lletres. Les minúscules amb caràcters individualitzats faciliten la lectura.

• Espaiat entre lletres i paraules: un espaiat reduït pot percebre’s com un
munt de lletres amuntegades, mentre que si és massa ampli es pot percebre
com un text fragmentat.

• Si l’interlineat és massa estret obtenim un text abarrotat amb difícil
lectura. Si és massa ample s’interromp contínuament la lectura, atès que
s’obliga a travessar espais en blanc contínuament. Es recomana incrementar
l’interlineat un 150% més que en paper, especialment en tipografies sans-
serif, que no posseeixen la guia horitzontal que formen les gràcies i que
ajuden l’ull a seguir el flux del text.

• L’alineació a l’esquerra i la justificada són les més llegibles, encara que es
preferible la primera, ja que la justificada pot provocar espais entre paules
variables o massa grans. Per a texts curts es pot usar la centrada o a la dreta.

• Contrast de color: la utilització de colors semblants entre text i fons en
dificultaran la lectura. S’ha de buscar un contrast fort, colors clars amb
foscos o bé colors molt saturats amb poc saturats. Per exemple, els tipus
negres sobre fons blanc aporten major llegibilitat; en canvi, el text blanc
sobre fons negre ens fan perdre visibilitat.

• Amplada de columna: gràcies a la tendència del mercat de l’ús de pantalles
panoràmiques, la majoria de webs tenen el doble d’amplada de l’abast
adequat de l’ull, per la qual cosa exigeix un esforç extra per llegir el text.
Una mida estàndard seria entre 12 i 15 paraules per columna. Una columna
molt estreta fragmenta el text, i en una massa ampla el lector troba dificultat
per trobar la línia següent.

Altres aspectes tècnics

El text web conté moltes limitacions, com per exemple que la majoria de nave-
gadors no poden representar text en 3D o amb un angle de rotació. Per altra
banda, també presenta limitacions a l’hora d’adaptar-se automàticament al voltant
de blocs rectangulars que estiguin alineats a la dreta o a l’esquerra.

Exemples de títols fets amb imatges.
Font: http://goo.gl/jhSnWH/

En el disseny web, una solució seria representar el text com una imatge, cosa que
ens permet crear qualsevol efecte que vulguem donar-li.

Tot i que, aquesta tècnica es podria utilitzar per a títols, menús o altres parts de la
web, es desaconsella la seva utilització pels següents motius:
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• Els buscadors no podrien indexar aquest text. Si el text fos curt, un petit
remei seria posar un text alternatiu darrere de la imatge.

• La presentació d’aquest text esdevindria estàtica, no es podria adaptar
automàticament a l’espai que hi hagi disponible.

• Si la pàgina agafa el text d’una base de dades seria molt complicat utilitzar
imatges per representar aquest text.

• L’usuari no pot augmentar el text, i en alguns casos pot tenir problemes de
llegibilitat.

Per tant, cal tenir en compte tots aquests aspectes a l’hora d’escollir un text amb
una tipografia o una altra.

El color de la tipografia

Conèixer i comprendre què transmeten els colors és important i bàsic. Així doncs,
per aconseguir una bona llegibilitat haurem d’equilibrar acuradament les tres
propietats del color: to, valor i intensitat, sense oblidar que el contrast entre les
lletres i el seu fons haurà de ser adequat.

Les sensacions que determinats grups de colors ens poden transmetre són:

• Els colors càlids, que van del vermell al groc, són colors molt impactants,
ja que destaquen molt sobre un fons. Per aquest motiu s’utilitzen per cridar
l’atenció.

• Els colors freds són els verds i la gamma de blaus, i tenen la característica
que són relaxants.

• El blanc, el gris i el negre no poden incloure’s ni en el grup de càlids ni en
el de freds.

• Els marrons, el crema i l’ocre representen enyorança i s’utilitzen per
representar productes naturals i clàssics.

• Els colors primaris (magenta, cian i groc) s’utilitzen per a productes
infantils, perquè aporten alegria i joventut.

• Les tipografies daurades o platejades sobre fons fosc denoten elegància i
sofisticació.

És importar destacar que, a primer cop d’ull, la tipografia i el color diuen més que
el mateix text.

1.2.4 Elements de percepció visual: icones

Les icones són elements omnipresents en les interfícies gràfiques d’usuari i,
en particular, en les interfícies web. A l’igual que el color, és un recurs que
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millora l’estètica i l’atractiu visual de les interfícies. L’ús d’icones es basa en
representacions equivalents del món físic o convencions per explicar un concepte
o una idea. A més, pot millorar la usabilitat del producte, però compte: quan
estan mal dissenyades també poden provocar problemes greus en la interacció amb
l’usuari.

En la figura 1.3 podeu veure diferents exemples d’icones per a diferents accions
quotidianes, com poden ser, imprimir, sortir, buscar, etc.

Figura 1.3. Exemples d’icones quotidianes: imprimir,
buscar, correu electrònic, sortir, informació, telèfon

Malgrat que es pensi que les icones es reconeixen més ràpidament que el text, pot
ser que no sigui així; fins i tot amb experiència d’ús, la velocitat de reconeixement
d’icones és la mateixa que la de textos.

L’efectivitat d’una icona es pot mesurar amb la facilitat amb què l’usuari en
pot interpretar el significat.

Sovint, pot passar que usuaris no experts no utilitzin algunes de les opcions
que presenta la interfície perquè no aconsegueixen interpretar correctament el
significat de les icones. Per això, en algunes ocasions és necessari etiquetar les
icones amb un text. Vegeu-ne un exemple en la figura 1.4.

Figura 1.4. Exemple d’icones amb una etiqueta al costat

Font: vueling.com

1.2.5 Elements de percepció visual: composició del lloc web

A l’hora de començar una composició, el primer que s’ha de saber és l’espai de
què es disposa i escollir quins elements gràfics i textuals s’usaran. És en aquest
moment quan s’han de definir quines parts de la pantalla han d’estar ocupades i
per quins elements; cal tenir en compte aspectes com els següents:

• Si es deixen molts espais buits la composició pot resultar descoordinada, ja
que pot ser complicat establir relacions globals entre els elements o grups
d’elements.
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Un mapa de calor és una
representació gràfica que
dona informació sobre els

focus d’atenció estimats
dels usuaris.

• Si el nombre d’elements és elevat podem incórrer en un disseny sobrecarre-
gat i difícil d’entendre, en el qual no es distingeix amb claredat què és cada
cosa i quin és el missatge que es vol transmetre.

• També cal tenir en compte l’agrupació lògica dels elements.

La composició es defineix com una distribució equilibrada de tots els
elements que s’inclouen en un disseny. En aquest sentit, la composició del
disseny d’un lloc web ha de ser estètica i funcional.

Si seguim les directius que han analitzat la manera que té un usuari de recórrer una
pàgina web, es dedueix que hi ha zones més destacades que d’altres. Per visualitzar
aquesta informació podem recòrrer al que s’anomena mapa de calor. També, la
composició de disseny que un document web pot seguir el que s’anomena patró
basat en F.

Vegeu un exemple a la figura 1.5 i la figura 1.6.

Figura 1.5. Mapa de calor

Font: http://webdesign.tutsplus.com/es/articles/understanding-the-f-layout-in-web-design–webdesign-687

Figura 1.6. Patró
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També es pot optar per altres patrons de disseny, com el patró basat en Z, també
utilitzat en molts llocs web. En teniu un exemple en la figura 1.7.

Figura 1.7. Patró de disseny Z

Font: http://webdesign.tutsplus.com/articles/understanding-the-z-layout-in-web-design–webdesign-28

Per distribuir l’espai de la nostra pàgina web de manera adequada i donar equilibri
de proporcions als elements es poden utilitzar tècniques bàsiques d’equilibri
visual, així com també es pot tenir en compte la divina proporció i la regla dels
terços.

Equilibri visual

Per tal d’aconseguir un disseny equilibrat es poden seguir unes normes bàsiques
basades en:

• La col·locació dels diferents elements que conformaran el disseny. Així
podem obtenir un disseny amb equilibri simètric, el qual ens transmet una
sensació d’ordre, o bé un equilibri asimètric, que ens transmet agitació,
tensió, dinamisme, alegria i vitalitat.

Exemple d’utilització del contrast de
to

• El contrast de to o color dels elements del disseny. Els colors més foscos,
purs i saturats tenen més pes visual que els colors secundaris o neutres, i
aquests més gran que els terciaris o poc saturats. Així doncs, si es vol que
un element perdi protagonisme cal disminuir la intensitat del seu to i també
la seva mida, perquè així no es perdi equilibri en la composició.

• La proporció dels elements, de tal manera que els elements més grans, alts
o amples tenen una càrrega visual superior a la dels més petits, baixos o fins,
la qual cosa crea zones d’atracció més intenses.

Per tant, cal definir una jerarquia visual clara, de tal manera que els elements o
els continguts més rellevants han d’estar emfatitzats i han de destacar sobre la
resta de la interfície. Amb això es reforça el missatge, ja que s’orienta i es facilita
l’exploració visual de l’usuari.
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Divina proporció

La divina proporció està basada en la regla àuria (figura 1.8), la qual ens pot
ajudar a decidir les mides dels espais que conformaran la nostra web per tal de
proporcionar harmonia estructural.

Figura 1.8. Regla àuria

La ràtio de la divina proporció s’estableix en 1,618.

Així, per exemple, si es vol crear un disseny d’amplada fixa, 960 px, i es vol dividir
l’espai en dues columnes, es deixarà una mida més gran per al contingut i una altra
de més petita per a la barra lateral.

Si es vol assegurar que la ràtio entre les dues columnes és 1,618, es pot calcular
l’amplada de cadascuna de la següent manera:

• Dividir la mida 960 px entre 1,618. El resultat és 593 px, aprox.

• Restar 960 px i 593 px. El resultat és 367 px, aprox.

Vegeu a la figura 1.9 el resultat de l’us de la propietat de la divina proporció.

Figura 1.9. Aplicació de la divina proporció

Divisió de l’espai utilitzant la divina proporció

Regla dels terços

Generalment, per col·locar correctament el missatge més important o la funciona-
litat del lloc es pot utilitzar la regla dels terços.

Aquesta regla s’aplica dividint la composició en 9 parts iguals, de tal manera
que es divideix la composició mitjançant dues línies horitzontals i dues verticals
equidistants. Els quatre punts que formen la intersecció d’aquestes línies es poden
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usar per situar-hi els elements més importants. Per tant, alinear una composició
d’acord amb la regla dels tres terços crea més tensió, energia i interès.

Sovint pot resultar impossible usar tots quatre punts per remarcar el contingut o
les funcions més importants, però en podem emprar algun. De fet, el punt de dalt
a l’esquerra és el més rellevant, ja que els usuaris acostumem a inspeccionar les
pàgines web d’acord amb el patró basat en F.

Vegem en la figura 1.10 quins són els punts calents seguint la regla dels terços.

Figura 1.10. Aplicació de la regla dels terços en una composició

Font: WordPress (https://es.wordpress.org/themes/flat-white/)

1.3 Llenguatges i aplicacions de disseny web

El desenvolupament d’un lloc web no és només la creació d’una pàgina web, sinó
que en aquest procés hi intervenen diversos especialistes, com ara dissenyadors,
programadors, comercials, community managers, redactors de continguts, especi-
alistes SEO, gestors de servidors, etc.

Un lloc web (en anglès Website) és una col·lecció de pàgines web, imatges,
vídeos i altres elements digitals servits per un únic domini o subdomini en
el World Wide Web. Una pàgina web és un document HTML/XHTML que
és accessible generalment mitjançant el protocol HTTP d’Internet.

La creació de pàgines web requereix conèixer diferents llenguatges de programa-
ció web com HTML5, CSS3 i Javascript, així com també coneixements d’algunes
normes bàsiques d’usabilitat i accessibilitat.

Search Engine
Optimization, SEO

Procés que té per objectiu
augmentar la visibilitat d’un lloc
web als motors de cerca,
incrementant-ne la posició a la
pàgina de resultats.

HyperText Transfer
Protocol, HTTP

El protocol de transferència
d’hipertext estableix com
s’efectua l’intercanvi de
documents d’hipertext i
multimèdia al web. Disposa
d’una variant xifrada mitjançant
SSL anomenada HTTPS.
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DHTML, Dynamic HTML

Designa el conjunt de tècniques
que permeten crear espais web

interactius i animats utilitzant la
combinació de llenguatge HTML
estàtic, llenguatge interpretat per

part del client (com el
JavaScript), fulles d’estil en

cascada (CSS) i el Document
Object Model (DOM).

El Document Object Model
(DOM) representa el

document creat a partir de
les etiquetes HTML i els

estils CSS que el navegador
mostrarà per la pantalla.

1.3.1 Llenguatges de desenvolupament web

Els llenguatges de desenvolupament web són:

• HTML

• CSS

• JavaScript

HTML

Des de l’aparició del World Wide Web, a principis dels anys noranta, l’HTML ha
evolucionat fins a convertir-se en un llenguatge de marques relativament eficient,
el qual, quan s’utilitza juntament amb elements JavaScript i CSS, pot utilitzar-se
per crear llocs web i aplicacions interactives visualment sorprenents.

Per poder transferir un document entre equips, en aquest cas una pàgina web, cal
codificar la informació per al seu enviament. Com que la majoria d’informació a
enviar és text, s’utilitza la codificació ASCII, que relaciona cada caràcter amb una
combinació numèrica en codi binari.

En un document HTML, s’envia junt amb la informació el format corresponent de
la mateixa, com atributs de color, mida, alineació, etc. El llenguatge HTML pro-
posa una serie de marques o etiquetes que inserides juntament amb la informació
estableixen el seu format.

Logotip de W3 Consortium.

El llenguatge HTML és el resultat del treball de W3C (World Wide Web Consor-
tium). Els seus treballs es publiquen en diferents etapes:

• Els esborranys, Working Draft, es publiquen per compartir els avenços de
les investigacions amb la resta.

• Les especificacions es publiquen quan el llenguatge està gairebé acabat i
llest per ser usat.

• Les recomanacions es publiquen quan el llenguatge està oficialment apro-
vat i acabat.

L’estàndard de W3C que actualment utilitzen els desenvolupadors per a la creació
pàgines web és el HTML5.

L’evolució del llenguatge HTML

L’origen d’HTML es remunta a finals de la dècada de 1980, quan el físic Tim Berners-Lee,
investigador del CERN (Organització Europea per a la Investigació Nuclear) proposava un
nou sistema “hipertext” per compartir documents.

A partir de 1996, els estàndards d’HTML els publica un altre organisme d’estandardització,
el W3C (World Wide Web Consortium). La seva primera recomanació fou la versió HTML
3.2, que es va publicar el 14 de gener de 1997.
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Des de la publicació d’HTML 4.01, l’activitat d’estandardització d’HTML es va parar i el
W3C es va centrar en el desenvolupament de l’estàndard XHTML. Per aquest motiu, l’any
2004, les empreses Apple, Mozilla, Opera i més tard també Google van mostrar la seva
preocupació per la falta d’interès del W3C en HTML i van decidir crear una nova associació
anomenada WHATWG (Web Hypertext Association Technology Working Group).

XHTML 1.0 és una adaptació d’HTML 4.01 al llenguatge XML, així que manté quasi totes
les seves etiquetes i característiques però afegeix algunes restriccions i elements propis
d’XML. La versió XHTML 2.0 mai va arribar a ser una recomanació per W3C, i davant del
seu fracàs, a finals del 2006, va prendre com a base les investigacions de WHATWG per
seguir treballant amb HTML5. Així que HTML5 ja és un estàndard recomanat per W3C des
del 6 d’agost de 2013. L’última recomanació es pot consultar a www.w3.org/TR/html5.

Al juliol de 2012, davant de les dificultats del treball en comú i la diferència d’objectius
respecte de W3C, el WHATWG decideix separar-se i seguir el seu propi camí de manera
totalment independent. La conseqüència és que, a partir de llavors, el WHATWG proposarà
una versió “viva” de l’HTML i el W3C portarà a terme la normalització del llenguatge.

El WHATWG continua amb les seves investigacions independentment del W3C, i a l’HTML
se l’anomena HTML Living Standard per no confondre’l amb l’HTML5 de W3C.

Això complica la tasca de tots els desenvolupadors web, ja que han de conèixer els
elements HTML5 proposats per WHATWG i comprovar si han estat validats per W3C i
són reconeguts pels navegadors.

CSS

Mentre que HTML ens permet definir l’estructura d’una pàgina web, els fulls d’es-
til en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) són els que ofereixen la possibilitat de
definir regles i estils que especifiquen com mostrar els diferents elements HTML
en diferents tipus de dispositius, com són pantalles d’ordinadors, mòbils, tauletes,
etc.

CSS està dissenyat principalment per permetre la separació de contingut del docu-
ment (escrit en HTML o en un llenguatge de marques similar) de la presentació
del document, incloent-hi elements com la disposició, els colors i les fonts.

Aquesta separació pot millorar l’accessibilitat al contingut, proporcionar més
flexibilitat i control en l’especificació de característiques de presentació i permetre
que múltiples pàgines comparteixin un format comú.

Així doncs, els fulls d’estil permeten definir de manera eficient com s’ha de
mostrar una pàgina web, i és un dels coneixements fonamentals que tot dissenyador
web ha de conèixer per portar a terme la seva feina.

La primera versió de CSS va ser publicada per W3C a finals del 1996, i va anar
guanyant popularitat fins a arribar a l’estandard actual CSS3.

Javascript

Javascript és un llenguatge de programació interpretat i orientat a objectes.
S’utilitza al costat del client, és a dir, que s’executa en el navegador web, la qual
cosa permet millores en la interfície d’usuari. El seu ús més comú és escriure
funcions que s’inclouen en les pàgines web i que interactuem amb el DOM de la
pàgina.
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AJAX, Asynchronous
JavaScript And XML, és una

tècnica de
desenvolupament web per

crear aplicacions
interactives.

Editors WYSIWYG (What
you see is what you get)

Permeten generar el codi dels
documents HTML a partir d’una
interfície gràfica amb la qual es
dibuixa la pàgina resultant. Són
molt senzills d’usar, però poden

generar molt codi no desitjat
(etiquetes buides, salts de línia,

etc.).

Els snippets són parts de
codi font reusables. Així es

minimitza l’ús de codi repetit
que és comú en diverses

funcions.

Tradicionalment s’utilitzava en pàgines web HTML per fer operacions i únicament
en el marc de l’aplicació client, sense accés a funcions del servidor. Avui dia és
àmpliament utilitzat per enviar i rebre informació del servidor amb l’ajuda d’altres
tecnologies com AJAX.

JavaScript va ser desenvolupat originàriament per Brendan Eich de Netscape el
desembre de 1995, i el 1997 va ser adoptat com un estàndard ISO.

1.3.2 Eines de desenvolupament. Editors HTML

Per tal de desenvolupar un lloc web és útil fer servir un editor o gestor d’HTML.
Aquest tipus de programari ofereix facilitats per a l’edició de documents HTML, i
a més a més també pot proporcionar funcionalitats avançades per gestionar el codi
i administrar el lloc web.

Existeixen diverses opcions per a l’edició del codi d’un lloc web: editors de text,
editors en línia o bé IDE. No obstant això, les funcionalitats més importants que
aquests inclouen, i que per això són adequats per al desenvolupament web, són:

• Creació de documents nous d’una manera ràpida i còmoda.

• Gestió de plantilles de diversos documents.

• Sintaxi acolorida per a una millor llegibilitat dels documents.

• Validació del codi.

• Accés ràpid al codi amb l’ajuda de marcadors.

• Configuració del sagnat i de l’estil del codi.

• Autocompleció del codi amb tancament automàtic d’etiquetes.

• Inserció d’etiquetes i atributs mitjançant auxiliars.

• Gestió de fragments de codi reusable, en anglès snippets.

• Gestió de projectes.

• Connectors addicionals que donen més funcionalitats al gestor.

Posteriorment, per a la visualització de la pàgina web desenvolupada s’utilitza el
navegador web. Alhora, aquest incorpora una sèrie d’eines per als desenvolupa-
dors que ajudaran en la depuració del codi de la pàgina.

Editors HTML

Avui dia hi ha una gran quantitat d’editors d’HTML que permeten el desenvolu-
pament d’un lloc web, tots els quals tenen característiques comunes. Alguns dels
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editors d’HTML amb els quals podem treballar actualment són Brackets, Sublime
Text, Atom, etc.

Logotip de l’editor Brackets

A continuació veurem algunes de les característiques més rellevant d’aquests:

1. Brackets: permet veure dos o més arxius a la vegada mitjançant la funció Inline
Editors. També incorpora la funcionalitat Live Preview, que permet visualitzar
l’aspecte de la pàgina web a mesura que es va desenvolupant. A més a més, facilita
la manera de trobar, afegir o modificar les correlacions entre documents HTML i
CSS gràcies a la funcionalitat Prepocessor Support. És de codi obert, compatible
amb GitHub, i es troba disponible per a Windows, Linux i Mac OS. El podem
descarregar a: brackets.io.

En la figura 1.11 veiem una captura de pantalla de la seva interfície.

Figura 1.11. Interfície de treball de l’editor Brackets

2. Sublime Text: disposa de moltes comandes de teclat que agilitzen l’accés a
les funcions i les característiques que ofereix. Així mateix, també compta amb
plugins i complements que estan disponibles per a llenguatges de programació
específics. La seva interfície és en pestanyes i mostra una vista en miniatura per
visualitzar en quina part del codi s’està treballant. Es distribueix com un software
d’avaluació, es troba disponible per a Windows, Linux i Mac OS X i és compatible
amb gitHub. Es pot descarregar a: www.sublimetext.com.

En la figura 1.12 podem veure una captura de pantalla de la seva interfície.

Figura 1.12. Interfície de treball de l’editor Sublime Text

Git

Git és un programari de sistema
de control de versions pensat en
l’eficiència i confiabilitat de
manteniment de versions
d’aplicacions amb una enorme
quantitat de fitxers de codi font.

Github

Plataforma de desenvolupament
col·laboratiu per allotjar
projectes utilitzant el sistema de
control de versions Plugit.



Disseny d’interfícies web 28 Disseny de la interfície web. Estils

IDE, Integrated
Development Environment

Aplicació informàtica que
proporciona serveis integrals per

facilitar el desenvolupament de
software. Normalment incorpora

un editor de codi font, eines de
construcció automàtiques i un

depurador.

3. Atom: proporciona les funcions més importants per al desenvolupament web,
està integrat amb eines dels navegador i també alplugitHub. És de codi obert i està
disponible per a Windows, Linux i Mac OS X. El podem descarregar a: atom.io.

En la figura 1.13 es pot veure una captura de pantalla de la seva interfície.

Figura 1.13. Interfície de treball de l’editor Atom

També es pot optar per desenvolupar el lloc web en un IDE, el qual normalment
ofereix un entorn de desenvolupament que agrupa diferents funcions: editor de
codi, compilador, depurador, etc. S’allunya del concepte d’editor oferint una
solució completa especialitzada en certs llenguatges de programació, entre els
quals els llenguatges de programació web. Alguns exemples d’IDE que permeten
l’elaboració de pàgines web són Netbeans, disponible a netbeans.org; Eclipse,
disponible a eclipse.org/downloads, o CodeLite, disponible a codelite.org.

En aquesta unitat es pot utilitzar qualsevol de les eines esmentades, ja que les
seves característiques fan que la tasca de disseny web sigui molt més agradable i
productiva.

Editors en línia

A l’hora de realitzar el disseny d’ una pàgina web es pot optar per l’ús d’eines
en línia que permeten escriure el codi directament des del navegador, com poden
ser Codepen, Online HTML Editor o Real-Time HTML Editor, entre molts altres.
Les seves característiques principals són les següents:

1. Codepen: aquesta eina està enfocada a crear un prototip ràpid i provar de
fragments de codi. Així com, també permet que varis usuaris col·laborin en un
mateix projecte i que comparteixin fragments de codi. La trobem disponible a:
codepen.io/pen.

Codepen ofereix una interfície d’usuari i funcionalitats bastant intuïtives i fàcils
d’usar. Permet actualitzar ràpidament el codi HTML, CSS o JavaScript i obtenir
resultats immediats, així com també guardar i compartir fragments de codi a
través d’enllaços personalitzats, i incentiva la col·laboració oferint l’oportunitat
de contribuir amb altres desenvolupadors.
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En la figura 1.14 es pot apreciar un exemple d’utilització de Codepen.

Figura 1.14. Utilització de Codepen

Interfície gràfica de Codepen

2. Online HTML Editor: aquest editor permet generar el codi dels documents
HTML a partir d’una interfície gràfica. Consta de dues parts, una per crear la
pàgina web mitjançant un interfície gràfica (a l’esquerra), la qual permet donar
format al text, afegir imatges, etc., i una altra per escriure directament el codi
HTML (a la dreta). La trobem disponible a: html-online.com/editor.

En la figura 1.14 es pot apreciar un exemple d’utilització d’aquest editor.

Figura 1.15. Utilització d’Online HTML Editor

Interfície gràfica de l’editor Online HTML Editor

3. BDS Editor Online: permet visualitzar diferents panells on es pot incloure
codi HTML, Javascript o CSS. També permet una previsualització de la pàgina
web. Està disponible a: jseditor.proyectosbds.com.

En la figura 1.16 es pot apreciar un exemple d’utilització d’aquest editor.
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Elements com els títols o
els paràgrafs poden tenir

una mida, un interlineat o un
marge diferent en un

navegador i en un altre.

Figura 1.16. Utilització de BDS Editor

Interfície gràfica de l’editor BDS Editor

1.3.3 Navegadors web

Logotips dels navegadors més
importants

Per accedir a un determinat lloc web necessitem un determinat programari que ens
permeti l’accés i que s’anomena navegador web.

Un navegador web, en anglès browser, és un programari informàtic que
proporciona a l’usuari la visualització de documents d’hipertext juntament
amb altres tipus d’arxius multimèdia, com són imatges, vídeos, sons i
animacions.

Actualment, els navegadors més utilitzats són Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari i Opera.

Cal tenir en compte que no tots els navegadors interpreten el codi HTML i CSS
de la mateixa manera, i que entre ells existeixen variacions en la visualització de
la pàgina web que fan que el resultat no sigui el mateix amb un que amb un altre.
A més a més, algunes d’aquestes diferències són tan importants que poden fer que
algunes parts de la pàgina no es vegin o no funcionin.

Algunes consideracions a tenir en compte per millorar la compatibilitat d’un lloc
web amb els diferents navegadors són:

• Validar el codi del lloc web: és molt recomanable validar el codi del
conjunt de les pàgines que conformen un lloc web, ja que, si no està
ben escrit, un navegador pot interpretar el codi de manera diferent i en
conseqüència el resultat pot no ser l’esperat.

• Inicialitzar els estils CSS: per molt que no utilitzem estils, cada element
HTML té uns estils CSS per defecte, i aquests no són exactament iguals
en tots els navegadors. Així, si s’inicialitzen aquests valors per defecte,
es controla l’aspecte de cada element de manera més efectiva. Es poden
obtenir alguns exemples de fulls d’estils per reinicialitzar els estils del
navegador a: cssreset.com.
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• Usar tècniques suportades: els llenguatges HTML5 i CSS3 ofereixen
moltes tècniques per millorar l’aspecte de les pàgines web, però no totes
estan suportades per tots els navegadors.

Les característiques dels navegadors que es tenen en compte a l’hora de comparar-
los entre si són:

• ús dels recursos, memòria RAM i CPU

• temps d’arrencada, tant en fred com en calent

• temps de càrrega

• rendiment JavaScript

• rendiment gràfic

• compliment d’estàndards

Actualment, hi ha eines com Acid Test, que posen a prova els navegadors
per saber si compleixen els estàndards web. Podeu trobar més informació a:
acid3.acidtests.org.

Eines per al desenvolupador web

Els navegadors més importants ofereixen una sèrie d’eines que faciliten el desenvo-
lupament d’un lloc web. D’aquesta manera, Chrome ofereix les Google Chrome
Dev Tools, i Firefox permet incloure l’extensió Firebug.

Les funcions més importants que ofereixen són:

• Depurar el codi Javascript.

• Inspeccionar el DOM.

• Analitzar el temps d’execució de cada funció per optimitzar el rendiment.

Per accedir-hi se selecciona la icona situada al costat superior dret del navegador i
després es fa clic a les eines per als desenvolupadors. Llavors apareix l’aplicació
per inspeccionar el contingut de la pàgina web en una finestra lateral o a sota.

Vegeu en la figura 1.17 i la figura 1.18 la visualització d’aquestes eines en els
navegadors Chrome i Firefox, respectivament.
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Figura 1.17. Visualització de l’inspector al navegador Chrome

Figura 1.18. Visualització de l’inspector al navegador Firefox

Des d’aquestes eines es pot seleccionar qualsevol element HTML o estil CSS i
modificar-lo per veure com queda. Cal tenir en compte que els canvis que es facin
no es guarden al document HTML.

1.4 Disseny web amb HTML5

El llenguatge de marques HTML5 és la versió actual del llenguatge HTML. És el
llenguatge que s’utilitza per al disseny de pàgines web i fa referència a un estàndard
desenvolupat per W3C.

Logotip d’HTML5

L’estàndard HTML5 conté un conjunt ampli de tecnologies que permet crear
llocs web, així com aplicacions web d’envergadura. Algunes característiques
d’HTML5 agrupades per la seva funció són:

• Semàntica: permet descriure amb major precisió quin és el seu contingut.

• Rendiment i integració: Proporciona una major optimització de la velo-
citat i un major ús del maquinari a través de la introducció d’un disseny
adaptatiu.
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• CSS3: llenguatge de fulls d’estils que ens ofereix una gran varietat d’opci-
ons per fer dissenys més sofisticats

• Multimèdia: ens proporciona un excel·lent suport per utilitzar contingut
multimèdia, com són àudio i vídeo nadiuament.

• Gràfics i efectes 2D/3D: proporciona una àmplia gamma de noves caracte-
rístiques que s’ocupen dels gràfics a la web, com són canvas 2D, WebGL,
SVG, etc.

El que s’anomena web semàntica és un concepte que proposa la inclusió de
metadades semàntiques a la web, perquè agents informàtics, com poden ser els
navegadors o robots dels motors de cerca, puguin processar el seu contingut,
raonar amb aquest, combinar-lo i fer deduccions lògiques per resoldre i donar
una resposta més encertada. Així doncs, els elements que l’especificació HTML5
aporta per poder estructurar un document web amb semàntica estandarditzada són:
<header>, <footer>, <section>, <aside>, <nav>, <article>, <hgroup>,
<time>, etc.

El llenguatge HTML5 també permet realitzar dissenys web adaptatius, en anglès
Responsive Web Design. Així doncs, disposa de tècniques perquè una web sigui
visible de manera òptima en tot tipus de dispositius capaços de visualitzar pàgines
web, és a dir, des de mòbils fins a ordinadors o tauletes. Per això s’utilitzen
estructures amb imatges fluides i fulls d’estils CSS.

1.4.1 Format de l’HTML5

Els objectius de l’ HTML5 són la simplicitat i la permissivitat. Així doncs,
HTML5 reprèn la sintaxi permissiva d’HTML4 i fa desaparèixer les regles
estrictes de sintaxi d’XHTML. No obstant això, és recomanable seguir algunes
de les normes de sintaxis d’XHTML:

• Usar només minúscules.

• Usar les cometes dobles per indicar el valor dels atributs.

• Tancar totes les etiquetes.

• Sagnar el codi per augmentar la llegibilitat.

El format d’una etiqueta HTML és:

1 <NomEtiqueta atribut1="valor atribut1" ... atributN="valor
atributN">

2 Elements afectats per l’etiqueta
3 </NomEtiqueta>

Cada etiqueta pot tenir una sèrie d’atributs que modifiquen el comportament de la
mateixa, per exemple:

’Web crawler’ o robot web

Programari que inspecciona
pàgines web de manera metòdica
i automatitzada. S’utilitza per
poder referenciar les pàgines
visitades a través d’un motor de
recerca, com pot ser Google,
Yahoo, Bing, etc.
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Exemple de format d’una etiqueta

1 <!−− En la següent línia definim un paràgraf −−>
2 <p>Aquesta és la primera pàgina web</p>
3

4 <!−− Fixem−nos en el tancament de la següent etiqueta,
directament amb la /

5 −−>
6 <br />
7

8 <!−− En la següent línia estem definint un link −−>
9 <a href="https://ioc.xtec.cat/educacio/" target="_blank">Link IOC

</a>

On a és el nom de l’etiqueta.

On href és l’atribut a través del qual definim on ha de portar l’enllaç.

On target permet especificar on s’ha d’obrir l’enllaç; _blank significa que s’obrirà en una
finestra nova.

On Link IOC és el text que fa de link i que es veu afectat per l’etiqueta <a>

On </a> serveix per tancar l’etiqueta i marcar on deixa de tenir efecte la mateixa.

Com es pot apreciar en l’exemple anterior, els comentaris d’HTML5 es posen
entre els caràcters <!– i –>.

1.4.2 Estructura del codi HTML5

Generalment, l’estructura d’una pàgina web en HTML5 acostuma a tenir un patró
semblant.

Estructura d’una pàgina web en HTML5

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang”=”es>
3 <head>
4 <meta charset”=UTF”−8 />
5 <title>Primera Pàgina HTML5</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1> Això és HTML5 </h1>
9 <p>Aquí hi veiem el contingut de la pàgina web. </p>
10 </body>
11 </html>

En la figura 1.19 es pot apreciar com es visualitza una pàgina web en el navegador.
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Figura 1.19. Visualització d’una pàgina web en un
navegador

A l’exemple anterior es pot apreciar que el document html es diferencia en dues
parts: head i body.

Al head hi ha la informació addicional de la pàgina web, com pot ser el títol que
es visualitza a la pestanya del navegador a través de l’element <title>, així com
també elements <meta>, <script> i <link>, entre d’altres.

Al body hi ha el contingut que es visualitza de la pàgina web, el qual pot estar
format per multitud d’elements html que donen format al document.

Encara que en l’especificació HTML5 s’ha fet un gran esforç per relaxar la sintaxi
i que les etiquetes <html>, <head> i <body> no serien obligatòries, és del tot
recomanable que hi siguin.

Vegem alguns dels apartats que es poden definir en una pàgina web:

1. El tipus de document: la primera línia d’un document HTML correspon a la
declaració del tipus de document, el doctype, i serveix per indicar quina versió
d’HTML s’ha utilitzat en el document.

1 <!−−Declaració del doctype en HTML5−−>
2 <!DOCTYPE html>
3

4 <!−− Declaració del doctype en HTML4.01 transicional −−>
5 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "−//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.

org/TR/html4/loose.dtd">
6

7 <!−−Declaració del doctype en XHTML 1.0 estricte−−>
8 <!DOCTYPE html PUBLIC "−//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/

xhtml1/DTD/xhtml1−strict.dtd">

Així doncs, en l’exemple anterior es pot apreciar que un dels objectius d’HTML5
és la simplicitat i sobretot la compatibilitat en versions anteriors, com també
versions futures; per tant, incloure el nombre de versió no tindria sentit.

2. El document HTML: l’element html indica el principi del contingut de la
pàgina HTML.

1 <!−− Sintaxi en HTML5. −−>
2 <html lang="es">
3

4 <!−− Sintaxi en XHTML 1.0 −−>
5 <html xmlms="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es" >

DTD, Document Type
Declaration, és una
descripció d’estructura i
sintaxi d’un document, en
aquest cas HTML. S’utilitza
per validar el document.
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Podeu consultar els
elements obsolets en

l’adreça següent:
www.w3.org/TR/html5

/obsolete.html.

A l’apartat HTML de
Codepen es recomana

només posar el contingut
que aniria a l’element body i,

per tant, no és necessari
escriure tota l’estructura de

la pàgina web.

3. La codificació de caràcters: se sol indicar quina codificació de caràcters s’ha
utilitzat en una pàgina web.

1 <!−− Sintaxi en HTML5 −−>
2 <meta charset="UTF−8" />
3

4 <!−− Sintaxi en HTML 4.01 transicional −−>
5 <meta http−equiv="Content−Type" content="text/html; charset="UTF−8" >
6

7 <!−− Sintaxi en XHTML 1.0 estricte −−>
8 <meta http−equiv="Content−Type" content="text/html; charset="UTF−8" />

4. Estils CSS: per indicar els estils que s’utilitzaran en la pàgina html.

1 <!−− Sintaxi en HTML5 −−>
2 <link href="elsMeusEstils.css" rel="stylesheet" />
3

4 <!−− Sintaxi en XHTML 1.0 estricte −−>
5 <link href="elsMeusEstils.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

5. Els scripts: en una pàgina web s’hi poden incloure scripts.

1 <!−− Sintaxi en HTML5 −−>
2 <script src="elsMeusScripts.js"> </script>
3

4 <!−− Sintaxi en XHTML 1.0 estricte −−>
5 <script src="elsMeusScripts.js" type="text/javascript"> </script>

1.4.3 Elements d’HTML5

Tots els elements de l’estàndard HTML5 i els seus atributs, tant els obligatoris o
requerits com els que són opcionals, es poden consultar, per exemple, a la web
developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5/HTML5_lista_elementos.

A l’especificació HTML5 també es determina quins elements s’han declarat
obsolets. HTML5 ha de ser compatible amb les versions anteriors; així doncs,
els elements obsolets seguiran essent interpretats correctament pels navegadors.

Si es vol consultar tots elements HTML estàndards, els no estàndards i els que
estan obsolets i els que no, es pot accedir, per exemple, a developer.mozilla.org/en-
US/docs/Web/HTML/Element.

Encapçalaments

Els encapçalaments, headings, són molt importants en HTML5. Es defineixen
amb les etiquetes <h1> fins a <h6>, essent <h1> la més important, i <h6> definiria
l’encapçalament menys important.

Automàticament, els navegadors afegirien un espai (marge) abans i després de
cada encapçalament.
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És millor utilitzar els encapçalaments per escriure títols enlloc d’utilitzar, per
exemple, les etiquetes <bold> o <big>, ja que els motors de cerca usen els
encapçalaments per indexar l’estructura i el contingut del lloc web.

Vegeu el resultat de l’exemple en la figura 1.20.

Exemple de visualització de diferents encapçalaments

1 <!doctype html>
2

3 <html lang="es">
4 <head>
5 <meta charset="UTF−8" />
6 <title>Primera Pàgina Web</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Aquest és l'Encapçalament 1</h1>
10 <h2>Aquest és l'Encapçalament 2</h2>
11 <h3>Aquest és l'Encapçalament 3</h3>
12 </body>
13 </html>

Figura 1.20. Visualització de diferents encapçalaments en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/xZJXVJ?editors=1000.

Paràgrafs

Els paràgrafs es defineixen amb l’element <p>. Realment no podem estar segurs
de com es visualitzarà un paràgraf, ja que hi ha diferents dimensions de pantalla i
el paràgrafs es veuran utilitzant més o menys línies.

Amb HTML no es pot canviar la sortida afegint espais en blanc o salts de línia, ja
que el navegador abolirà aquests caràcters extres per mostrar la pàgina. D’aquesta
manera, qualsevol nombre d’espais en blanc o de salts de línia comptarà com un
sol espai en blanc.

Si es vol que es tinguin en compte els espais en blanc i/o salts de línia, podem
utilitzar l’element <pre>.
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Exemple de visualització de paràgrafs

1 <!doctype html>
2

3 <html lang="es">
4 <head>
5 <meta charset="UTF−8" />
6 <title>Primera Pàgina Web</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Aquest és l'Encapçalament 1</h1>
10 <p>
11 Aquest paràgraf,
12 conté diverses línies
13 en el codi font,
14 però el navegador
15 no les mostra.
16 </p>
17

18 <pre>
19 Aquest paràgraf,
20 conté diverses línies
21 en el codi font,
22 però el navegador
23 no les mostra.
24 </pre>
25 </body>
26 </html>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.21.

Figura 1.21. Visualització de paràgrafs en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/pgZWMK?editors=1000.

Colors en HTML5

Hi ha diverses maneres d’especificar els diferents colors que s’utilitzin per mostrar
el contingut del lloc web:

• amb el nom del color en anglès

• amb el seu codi RGB

• amb el seu codi hexadecimal
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En HTML5, els colors se solen representar a través d’estils en CSS; així, una
manera d’aplicar un color a un element és a través del seu atribut style.

Vegem amb una mica més de detall cadascuna de les opcions anteriors:

1. Amb el nom del color amb anglès: és una manera senzilla d’especificar un
color, encara que aquest mètode limita la quantitat de colors representables.

El resultat del següent exemple el podeu visualitzar en la figura 1.22.

Exemple de visualització de colors

1

2 <p>Colors pel seu nom:</p>
3 <p style="color:red">Text de color vermell.</p>
4 <p style="color:orange">Text de color taronja.</p>
5 <p style="color:yellow">Text de color groc.</p>
6 <p style="color:cyan">Text de color cian.</p>
7 <p style="color:blue">Text de color blau.</p>

Figura 1.22. Visualització de colors referenciats pel seu
nom en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/vLzpPz?editors=1000.

2. Amb el seu codi RGB: la paleta de colors RGB prové de la combinació de tres
colors primaris: vermell, verd i blau. Per tant, per especificar el codi d’un color en
RGB ho farem a través de tres números referents a la quantitat de vermell, verd i
blau, respectivament. D’aquesta manera podem especificar qualsevol combinació
de colors.

Exemple de colors definits amb el seu codi RGB

1 <p>Colors amb el seu codi RGB:</p>
2 <p style="color:rgb(255,0,0)">Text de color vermell.</p>
3 <p style="color:rgb(255,165,0)">Text de color taronja.</p>
4 <p style="color:rgb(255,255,0)">Text de color groc.</p>
5 <p style="color:rgb(0,255,255)">Text de color cian.</p>
6 <p style="color:rgb(0,0,255)">Text de color blau.</p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/VeGQPq.

3. Amb seu codi RGBA: és una extensió dels valors de color RGB afegint un
valor alpha que especifica l’opacitat de l’objecte.

Podeu trobar una llista de
colors en l’adreça següent:
es.wikipedia.org/wiki
/Colores_web.

Les sigles RGB signifiquen
Red, Green, Blue.
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Un valor de color RGBA s’especifica de la següent manera:

rgba(vermell, verd, blau, alfa)

On el paràmetre alfa és un número entre 0.0 (completament transparent ) i 1.0
(totalment opac).

Exemple de colors RGBA

1 <p>Colors RGB amb opacitat:</p>
2 <p style="background−color: rgba(255, 0, 0, 0.3);">Vermell</p>
3 <p style="background−color: rgba(0, 255, 0, 0.3);">Verd</p>
4 <p style="background−color: rgba(0, 0, 255, 0.3);">Blau</p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/RaVYya.

4. Amb el seu codi hexadecimal: el codi RGB també es pot especificar en
hexadecimal, enlloc d’especificar tres números decimals. Aquest codi s’expressa
amb una tira de caràcters que comença amb el caràcter # seguit de sis caràcters
hexadecimals, dos per a cada color primari.

Exemple de colors definits en hexadecimal

1 <p> Colors amb el seu codi HEX:</p>
2 <p style="color:#FF0000">Text de color vermell.</p>
3 <p style="color:#FFA500">Text de color taronja.</p>
4 <p style="color:#FFFF00">Text de color groc.</p>
5 <p style="color:#00FFFF">Text de color cian.</p>
6 <p style="color:#0000FF">Text de color blau.</p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/qbMxXM.

Estils

Per donar un format d’estil a un element HTML s’usarà l’atribut style. Per
aplicar estils a través d’aquest atribut es farà de la següent manera:

style=“propietat1:valor1; ... propietatN:valorN;”

On propietat fa referència a una propietat CSS i valor fa referència a un valor CSS.

El resultat del següent exemple el podeu veure en la figura 1.23.

Exemple d’atribut ”style”

1 <h1 style="font−family:Verdana; color:blue;">Títol1</h1>
2

3 <p style="font−family:arial; color:red; font−size:200%;">
4 Paràgraf amb format
5 </p>
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Figura 1.23. Visualització del codi anterior en un
navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/XXBzWG?editors=1000.

Format del text

A banda de donar format al text a través de l’atribut style, el llenguatge HTML
també proporciona altres elements per fer-ho, com els que es poden veure en la
taula 1.1.

Taula 1.1. Elements per donar format al text

Element Descripció

<b> Defineix text en negreta

<em> Defineix text emfatitzat

<i> Defineix text en itàlic, cursiva

<small> Defineix text més petit

<strong> Defineix text important

<sub> Defineix text que ha d’aparèixer al subíndex

<sup> Defineix text que ha d’aparèixer al superíndex

<ins> Defineix text inserit, subratllat

<del> Defineix text ratllat

Format negreta i itàlica

1

2 <p>Aquest text és normal.</p>
3 <p><b>Aquest text està en negreta</b>.</p>
4 <p><strong>Aquest text és important</strong>.</p>
5 <p><i>Aquest text està en itàlica</i>.</p>
6 <p><em>Aquest text està emfatitzat</em>.</p>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.24.
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Figura 1.24. Visualització de formats de text en negreta
i itàlica en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/LGBOJb?editors=1000.

Fixeu-vos en l’exemple anterior que la visualització del text a través dels elements
<b> i <strong> és pràcticament igual, però si s’utilitza l’element <strong> s’hi
afegeix significat semàntic al text i s’està indicant que aquest és important.

Podeu apreciar el mateix entre els elements <i> i <em>. D’aquesta manera, si
s’utilitza l’element <em> també s’està afegint significat semàntic al text.

Altres formats

1

2 <h2>HTML format del text <small>petit</small></h2>
3

4 <h2>HTML format del text <mark>remarcat</mark></h2>
5

6 <p>Aquest text és <del>obsolet</del>.</p>
7 <p>Aquest text és <ins>obligatori</ins>.</p>
8

9 <p> Aquí posem un superíndex: E = m ·c<sup>2</sup></p>
10 <p> Aquí posem un subíndex: H<sub>2</sub>O</p>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.25.

Figura 1.25. Visualització de diferents formats de text en
un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/VeByKQ?editors=1000.
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Imatges

En HTML, les imatges es defineixen a través de l’element <img>.

Exemple d’imatges

1 <img src="images/img.jpg" alt="text alternatiu" style="width:120
px;height:120px;" />

On a l’atribut src hi especifiquem l’URL o la ruta de la imatge.

On a l’atribut alt hi especifiquem un text alternatiu per si la imatge no pot ser mostrada.

On a l’atribut style hi especifiquem l’estil de la imatge; per exemple, les dimensions de la
imatge a mostrar.

La mida de la imatge també es pot especificar a través dels atributs width i height.
És recomanable, però, fer-ho a través de l’atribut style, per prevenir possibles
fulls d’estils que puguin canviar la mida de la imatge.

Visualització d’una imatge

1 <head>
2 <meta charset="utf−8"/>
3 <title>Primera Pàgina Web</title>
4 <style>
5 img {width:100%;}
6 </style>
7 </head>
8 <body>
9

10 <img src="./html5.png" alt="Icona" style="width:128px;height
:128px;" />

11 <img src="./html5.png" alt="Icona" width="128" height="128" /
>

12

13 </body>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.26.

Figura 1.26. Visualització d’una imatge en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/EPporb?editors=1100.

Veiem, doncs, que un estil en CSS podria modificar la visualització de la imatge.

El navegador Internet
Explorer no suporta els
elements <picture> ni els
atributs srcset ni sizes.
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En la unitat “Elements
multimèdia al web:

creació i integració”
treballareu com incloure

imatges en dissenys
adaptatius.

Evitarem mostrar una
imatge gran, és a dir, amb

molta resolució, en un espai
petit de la pantalla.

Sovint, perquè el disseny del lloc web sigui adaptatiu, cal mostrar una imatge o una
altra més petita en funció de la mida de la pantalla o de la resolució del dispositiu,
així com en funció de la mida del navegador des del qual accedim al lloc web.

Per aquest motiu, HTML5 inclou el nou element <picture> i nous atributs,
srcset i sizes, per a l’element <img>.

No obstant això, a l’hora de visualitzar una imatge cal tenir clars els conceptes de
resolució de pantalla i de la imatge:

La resolució de pantalla s’expressa en píxels per polzada (PPP) i relaciona
el nombre total de píxels d’un monitor amb la seva mida en polzades (inches),
en la direcció horitzontal i la vertical. En anglès, Pixels Per Inch, PPI.

La resolució d’una imatge indica la quantitat de detall que pot observar-se
en aquesta. S’expressa amb dos números enters, referents a la quantitat de
columnes de píxels (nombre de píxels d’ample) i a la quantitat de files de
píxels (nombre de píxels d’alt).

Per a una correcta visualització i per reduir la quantitat d’informació descarregada
és important intentar adaptar al màxim els píxels en què es visualitzarà la imatge
amb els píxels que realment té la imatge.

Enllaços

Els enllaços són els elements que permeten a l’usuari navegar d’una pàgina web
a una altra.

L’element que permet definir un enllaç en HTML és <a>.

Vegeu els atributs que es poden especificar per a aquest element en la taula taula
1.2.

Taula 1.2. Atributs dels enllaços

Atribut Descripció

href Permet definir el destí de l’enllaç.

target Permet definir on obrir el document enllaçat.

id Permet definir una marca dins de la pàgina.

style Permet definir l’estil del link.

Exemple d’enllaços

1

2 <a href="http://www.google.es" target="_blank">Enllaç a Google<
/a>

3 <br />
4 <a href="pagina.html" style="color: darkblue; text−decoration:

none"> Enllaç a una pàgina del nostre lloc web </a>
5 <br />
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6 <a href="./imatgeGran.jpg"><img src="./imatgePetita.jpg" alt="
img1" style:"width:30; height:30"/></a>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.27.

Figura 1.27. Visualització d’enllaços en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/PZdBgO.

Vegeu algunes consideracions sobre els exemples anteriors:

• L’atribut href és obligatori.

• Si el destí de l’enllaç és una pàgina externa al vostre lloc web, cal introduir
l’URL sencer.

• Si el destí és una pàgina del nostre lloc web només cal que poseu la ruta
d’aquesta pàgina, i en podeu obviar el domini i el protocol.

• Si voleu que l’enllaç permeti la descàrrega d’un fitxer o recurs, en el destí
de l’enllaç hi haurà la ruta d’aquest fitxer descarregable. Fixeu-vos també
que una imatge pot ser un enllaç.

• L’atribut target pot prendre per valor el nom de l’element on voleu que
s’obri l’enllaç. El valor predefinit _blank significa que s’obre en una nova
pestanya.

• Els enllaços, per defecte, són de color blau i apareixen subratllats, però
podeu modificar el seu estil mitjançant l’atribut style.

Taules

Si es vol crear una taula en HTML5 s’utilitzaran els elements de la taula taula 1.3.

Taula 1.3. Elements per a les taules

Element Descripció

<table> Permet definir una taula.

<tr> Permet definir una fila de la taula.
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Taula 1.3 (continuació)

Element Descripció

<td> Permet definir una columna d’una fila.

<th> Permet definir les capçaleres de la taula.

<caption> Permet definir el títol d’una taula.

No sempre és necessari utilitzar tots els elements per definir una taula, però veureu
com els elements <table>, <tr> i <td> són indispensables per visualitzar-la
correctament.

Exemple de taula

1 <table id="taula1" border="1" style="width:100%;">
2 <tr>
3 <td>Concepte</td>
4 <td>Preu</td>
5 <td>Descripció</td>
6 </tr>
7 <tr>
8 <td>Objecte1</td>
9 <td>AC10</td>
10 <td>Descripció de l’objecte 1</td>
11 </tr>
12 <tr>
13 <td>Objecte2</td>
14 <td>AC20</td>
15 <td>Descripció de l’objecte 2</td>
16 </tr>
17 </table>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.28.

Figura 1.28. Visualització d’una taula en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/XXBZZB?editors=1000.

Tot i que en l’exemple anterior hem utilitzat l’atribut border per especificar que es
vegi la vora de la taula, tots els aspectes del format de visualització d’una taula se
solen especificar en llenguatge CSS a través, per exemple, del seu atribut style.

Per combinar cel·les d’una taula s’utilitzen els atributs colspan i rowspan dels
elements <td> o <th>.

Exemple de taula amb files combinades

1 <table id="taula2" style="border:1px solid black">
2 <caption> Notes Finals</caption>
3 <tr>
4 <th>Alumne</th>
5 <th>Mòdul</th>
6 <th>Nota</th>
7 </tr>
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8 <tr>
9 <td rowspan="3" style="vertical−align:text−top;">Nom Alumne1<

/td>
10 <td>M1 Sistemes Operatius</td>
11 <td>9</td>
12 </tr>
13 <tr>
14 <td>M2 Bases de Dades</td>
15 <td>8</td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td>M3 Programació</td>
19 <td>7</td>
20 </tr>
21

22 <tr>
23 <td rowspan="3" style="vertical−align:text−top;">Nom Alumne2<

/td>
24 <td>M1 Sistemes Operatius</td>
25 <td>7</td>
26 </tr>
27 <tr>
28 <td>M2 Bases de Dades</td>
29 <td>6</td>
30 </tr>
31 <tr>
32 <td>M3 Programació</td>
33 <td>5</td>
34 </tr>
35 </table>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.29.

Figura 1.29. Visualització d’una taula amb files
combinades en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/eJjrpp?editors=1000.

Com veieu a l’exemple anterior, a les capçaleres, a la fila 1 i a la fila 5 es defineixen
tres columnes. En canvi, a les files 2, 3, 6 i 7 només es defineixen dues columnes,
ja que la primera columna està ja ocupada.

L’atribut colspan funciona de manera similar, i el resultat de l’exemple en el
navegador es pot visualitzar en la figura 1.30.

Exemple de taula amb cel·les combinades

1 <table id="taula3" border="1">
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2 <caption> Notes Finals</caption>
3 <tr>
4 <td rowspan="2" style="vertical−align:bottom;">Alumne</td>
5 <td colspan="3">Mòdul 1 Sistemes</td>
6 </tr>
7 <tr>
8 <td>EAC</td>
9 <td>PAF</td>
10 <td>Final</td>
11 </tr>
12 <tr>
13 <tr>
14 <td>Nom Alumne1</td>
15 <td>8</td>
16 <td>8</td>
17 <td>8</td>
18 </tr>
19

20 <tr>
21 <td>Nom Alumne2</td>
22 <td>7</td>
23 <td>7</td>
24 <td>7</td>
25 </tr>
26

27 <tr>
28 <td>Nom Alumne3</td>
29 <td>6</td>
30 <td>6</td>
31 <td>6</td>
32 </tr>
33

34 </table>

Figura 1.30. Visualització d’una taula amb cel·les
combinades en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/MKBGOy?editors=1000.

Com veieu a l’exemple anterior, la cel·la “alumne” ocupa dues files i la cel·la
“Mòdul1 Sistemes” ocupa tres columnes.
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Logotip o icona

Si voleu veure el logotip del lloc web o la icona a la barra d’adreces o a la pestanya
del navegador haureu de crear la icona .ico, reanomenar-la amb el nom favicon.ico
i posar-la a l’arrel del nostre lloc web.

El motiu que el fitxer es digui favicon.ico i es posi a l’arrel del lloc és perquè, per
defecte, els navegadors com Firefox, Safari o Opera busquen en aquesta ubicació.

Per assegurar-nos que el navegador troba el nostre favicon és recomanable inserir
la següent línia de codi a la capçalera del nostre document HTML (entre les
etiquetes <head> i </head>), indicant la ruta del favicon, que en aquest cas és
l’arrel del lloc:

1 <link rel”=Shortcut ”Icon href”=favicon.”ico type”=image/x−”icon />

Per crear la nostra icona, primer cal fer una imatge quadrada, per exemple 32x32
píxels, en format JPG, GIF o PNG.

Si es vol que la icona tingui un fons transparent, llavors aquesta imatge inicial ha
de ser en format PNG i amb el fons transparent.

Per convertir aquesta imatge a .ico es pot fer a través de la web www.favicon.cc.

1.4.4 Formularis amb HTML5

Els formularis s’utilitzen perquè l’usuari pugui introduir dades per després ser
enviades i processades pel servidor.

L’element HTML que permet crear formularis és <form>, i en el seu contingut
s’hi defineixen els diferents camps que en formen part.

Exemple de formulari

1 <form id="ValidaUsuari" action="mailto:nom@correu.com" method="
post" autocomplete="on">

2

3 Nom usuari: <br />
4 <input type="text" name="nomUsuari" /><br />
5 Contrasenya: <br />
6 <input type="password" name="contrasenya" />
7 <br />
8 <br />
9 <input type="reset" value="Esborrar"/>
10 <input type="submit" value="Acceptar"/>
11

12 </form>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.31.
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Figura 1.31. Visualització d’un formulari en un
navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/NxBMQG?editors=1000.

Vegem, en l’exemple, els atributs més importants que té l’element <form>:

• id: indica l’identificador del formulari.

• action: indica l’URL o el nom de la pàgina que s’encarrega de processar
les dades del formulari.

• method: indica el mètode d’enviament del formulari, que pot ser get o post.
Si és get, la informació del formulari s’enviarà a través de l’URL al qual
s’envia el formulari. Si és post, s’envia encapsulada en el paquet HTTP.

• autocomplete: indica si el navegador completarà automàticament els
valors dels camps del formulari basant-se en valors que l’usuari hagi entrat
amb anterioritat. El valor d’aquest atribut pot ser on o off.

• novalidate: si aquest atribut és present es desactiva la validació nadiua
que HTML5 ofereix en els formularis.

• name: permet definir un nom al formulari.

• enctype: permet definir el tipus de dades que s’enviaran.

Els camps d’un formulari es poden definir a través de diferents elements HTML5:

• l’element <input>

• l’element <textarea>

• l’element <select>

• l’element <button>

• l’element <datalist>
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L’element <input>

Mitjançant l’element <input>, i a través del seu atribut type, podem inserir
diferents tipus de camp.

Vegem els diferents tipus en la taula taula 1.4.

Taula 1.4. Valors de l’atribut ”type” de l’element ”input”

Valor Descripció

text Permet inserir un text.

password Permet inserir una contrasenya, amagant els
caràcters.

hidden Permet inserir un camp ocult per a l’usuari.

submit Permet inserir un botó per enviar les dades al
servidor.

image Permet inserir una imatge com a botó per enviar les
dades.

button Permet inserir un botó.

radio Permet inserir un botó radio.

checkbox Permet inserir un checkbox.

color Permet seleccionar un color en el sistema de
selecció de colors del sistema operatiu.

date Permet inserir una data. Els navegadors proposaran
una interfície de selecció de la data.

datetime Permet inserir una data i l’hora amb la diferència
horària.

datetime-local Permet inserir una data i l’hora sense la diferència
horària.

time Permet inserir solament l’hora.

month Permet inserir el mes d’una data.

week Permet inserir la setmana.

email Permet inserir un correu electrònic. Els dispositius
mòbils adaptaran el teclat.

number Permet inserir un número. Els dispositius mòbils
adaptaran el teclat.

range Mostrarà una barra de selecció amb un cursor amb el
qual podrem escollir un valor. No suportat en IE.

search Permet inserir un camp d’introducció de dades
específic per a les cerques.

tel Permet inserir un número de telèfon. Els dispositius
mòbils adaptaran el teclat.

url Permet inserir un URL. Els dispositius mòbils
adaptaran el teclat.

Vegem que a través de l’element input es poden crear diferents tipus de camp.
I, de fet, hi ha diversos camps, com per exemple email, number, url, etc., que
aparentment són iguals, però la seva utilització ajudarà a la validació correcta
de les dades introduïdes en el formulari i que en dispositius mòbils el seu teclat
s’adapti per a una millor utilització.
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A part de l’atribut type, també podem definir altres atributs per a l’element
<input>. Vegem-ne un recull en la taula taula 1.5.

Taula 1.5. Atributs de l’element ”input”

Atribut Descripció

id Permet definir un identificador.

name Permet definir un nom per identificar el camp.

value Permet definir quin valor ha de prendre el camp del
formulari.

readonly Permet definir que aquest camp només és de lectura.

disabled Permet desactivar el camp.

selected Permet definir que aquest camp estigui seleccionat.

checked Permet definir que un botó de radio o checkbox
estigui seleccionat.

size Permet definir la mida del camp.

maxlength Permet definir la mida màxima del valor del camp.

autocomplete Permet activar la funció autocomplementar.

autofocus Permet definir que aquest camps és el que té el focus
per defecte.

min i max Permet definir un valor mínim i màxim.

placeholder Permet definir una descripció o exemple per al valor
del camp.

required Permet definir que aquest camp és obligatori i
s’utilitza per a la validació nadiua d’HTML5 del
formulari.

No tots els atributs són aplicables a tots el tipus de camp; així per exemple, no té
sentit aplicar l’atribut placeholder per a un camp de data o aplicar els atributs
min i max a un camp de contrasenya.

Vegem un exemple per comprovar la utilització d’alguns tipus camp amb els seus
atributs, el resultat del qual el podem veure en la figura 1.32.

Exemple d’un formulari amb diferents camps de tipus <input>

1 <h3>Dades de l’usuari</h3>
2 <hr />
3 <form method="post" action="mailto:usuari@correu.com"

autocomplete >
4 <input type="text" name="nom" size="50" maxlength="10"

placeholder="Escriu el nom" required autofocus/><br />
5 <input type="text" name="cognom" size="50" maxlength="20"

placeholder="Escriu el cognom" required /><br />
6 <input type="email" name="email" size="50" placeholder="Escriu

el correu electrònic" /><br />
7 <input type="password" name="contrasenya" size="50" placeholder

="Escriu la contrasenya" disabled/><br />
8 Data de naixement: <br />
9 <input type="date" name="dataNaix"/>
10 <hr />
11 Gènere: <br />
12 <input type="radio" name="gender" value="masculi" checked />

Home <br />
13 <input type="radio" name="gender" value="femeni" />Dona <br />
14 <hr />
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15 Aficions: <br />
16 <input type="checkbox" name="aficio1" value="esport" />Esport <

br />
17 <input type="checkbox" name="aficio2" value="cinema" />Cinema <

br />
18 <input type="checkbox" name="aficio3" value="llegir" />Lectura

<br />
19 <input type="checkbox" name="aficio4" value="altres" />Altres <

br />
20 Selecciona el teu color preferit:
21 <input type="color" name="colorPreferit" /> <br />
22 <hr />
23 Foto:
24 <input type="file" name="foto" />
25 <hr />
26 <input type="button" value="Fes clic!" onclick="alert(’HOLA

!!!’);" />
27 <input type="reset" value="Esborrar" />
28 <input type="submit" value="Enviar" />
29 <hr />
30

31 </form>

Figura 1.32. Visualització d’un formulari amb diferents tipus de camps en un navegador
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Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/YwjRzy?editors=1000.

Algunes consideracions sobre l’exemple serien:

• Perquè els botons de radio es discriminin entre si han de tenir el mateix
nom, al contrari que els botons checkbox, que cadascun ha de tenir un nom
diferent.

• Cada camp té un nom, el qual s’utilitzarà perquè el servidor que rep les
dades pugui accedir a cadascuna de les dades rebudes. També es pot
especificar un identificador a través de l’atribut id, i el servidor també hi
podria accedir a través d’aquest. Però fixem-nos que els botons de radio
necessiten especificar l’atribut name per al seu funcionament.

• Fixem-nos també en la diferència dels atributs maxlength i size: el primer
fa referència a la mida del valor que se li donarà al camp i el segon, a la mida
en què es visualitza el camp de text.

• També en alguns camps s’han utilitzat els atributs disabled, placeholder
i required.

L’element <textarea>

Aquest element permet definir un camp de text de diverses línies.

Exemple de camp de text de diverses línies

1 Observacions: <br />
2 <textarea id="observacions" rows="10" cols="30">
3 Aquí l’usuari escriu la seva observació.
4 </textarea>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.33.

Figura 1.33. Visualització de l’element <textarea> en un
navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/LGJYPw?editors=1000.
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L’element <select>

Permet definir una llista d’opcions seleccionables. Cada opció s’especifica amb
l’element <option>.

Exemple d’utilització de l’element <select>

1 Quin Sistema Operatiu utilitzes? <br />
2 <select id="SO" name="SO">
3 <option value="windows">Windows</option>
4 <option value="linux">Linux</option>
5 <option value="mac">Mac OS</option>
6 <option value="altres">Altres</option>
7 </select>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.34.

Figura 1.34. Visualització d’una llista deplegable
<select> en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/gPdOrg?editors=1000.

L’element <button>

Amb aquest element es pot inserir un botó al formulari, i és molt similar a <input
type=“button” >. La diferència és que a través d’aquest es pot modificar no tan
sols el text del botó, sinó que per exemple s’hi podria especificar una imatge.

Exemple d’utilització de l’element <button>

1 <button type="button" onclick="alert(’Hola a tots!’)"><img src="
fletxa.png" /></button>

Fixem-nos que a través de l’atribut onclick especifiquem l’acció a realitzar en
prémer el botó. Generalment, acostuma a ser una funció en JavaScript.

L’element <datalist>

Amb aquest element podem especificar una llista d’opcions per suggerir a l’usuari
algunes opcions predefinides per a un element <input>. Els usuaris veuran una
llista desplegable amb les opcions predefinides a mesura que vagin introduint el
text, però poden acabar escrivint un altre text.

JavaScript

És un llenguatge script que
s’executa a la part del client, és a
dir, en el navegador. Permet
millores a la interfície d’usuari
d’aplicacions i pàgines web
dinàmiques.
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La visualització per defecte
dels elements HTML tant de

tipus block com de tipus
inline es pot modificar

mitjançant propietats CSS
per tal d’aconseguir un
disseny adaptatiu o, en

anglès, Responsive Web
Design.

Exemple d’utilització de l’element <datalist>

1 <input list="navegadors">
2 <datalist id="navegadors">
3 <option value="Internet Explorer">
4 <option value="Firefox">
5 <option value="Chrome">
6 <option value="Opera">
7 </datalist>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.35.

Figura 1.35. Visualització d’un element <datalist> en un
navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/pgOoRZ?editors=1000.

1.4.5 Visualització d’elements amb HTML5

Cada element HTML té un valor de visualització per defecte. En la majoria
d’elements, aquest valor és block o inline.

Un element amb visualització de block sempre comença a visualitzar-se
en una nova línia, i ocupa tota l’amplada disponible. Un element amb
visualització inline no comença en una nova línia i només agafa l’amplada
necessària.

Exemple d’element ”block” i ”inline”

1 <div>
2 <p>
3 Vivamus commodo porttitor ullamcorper. Donec convallis, risus ac

condimentum vulputate,
4 <span>Contingut inline</span>
5 enim turpis tincidunt ligula, in eleifend nibh est elementum

augue. Sed sagittis nisl velit,
6 et luctus ligula posuere rutrum. Donec a sem nunc. Integer et

facilisis ligula. Fusce in suscipit orci.
7 Sed vitae ultrices nisi. Curabitur et porttitor nibh.7
8 </p>
9 </div>

El resultat el podeu veure en les figura 1.36 i figura 1.37.
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Figura 1.36. Visualització d’una caixa de tipus ”block”

Podem apreciar el contingut de tipus ’block’ remarcat.

Figura 1.37. Visualització d’una caixa de tipus ”inline”

Podem apreciar el contingut de tipus ”inline” remarcat.

1.4.6 Estructura semàntica de la pàgina web

En contraposició a la manera d’estructurar el contingut de les pàgines web que
utilitzava HTML4 a través de gairebé únicament element <div>, amb el nou
estàndard HTML5 arriben nous elements que aporten estructura semàntica.

Destaquem els següents elements que aporten semàntica a l’estructura de la pàgina
(page layout):

• Element <header>: permet inserir una zona de visualització per a les
capçaleres.

• Element <footer>: permet inserir una zona de visualització per als peus
de pàgina.

• Element <nav>: permet inserir una zona de visualització per a la navegació
amb vincles hipertext.

• Element <section>: permet agrupar elements que tinguin la mateixa
temàtica.

• Element <article>: permet inserir un contingut autònom.

Es pot estructurar una
pàgina web amb taules o
marcs, però actualment
aquestes tècniques es
consideren obsoletes i han
caigut en desús.
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• Element <aside>: permet mostrar un contingut relacionat amb el contingut
al qual estigui vinculat.

• Element <main>: permet representar el contingut principal de la pàgina.

Cal mencionar que en HTML5 continua sent de molta utilitat l’ús de les caixes
<div>.

Podeu apreciar en les figura 1.38 i figura 1.39 l’estructura del contingut d’una
pàgina web en HTML4 i HTML5, respectivament.

Figura 1.38. Estructura dels continguts en HTML4

Figura 1.39. Estructura dels continguts en HTML5

Vegem un exemple de pàgina web utilitzant aquestes etiquetes amb sentit semàntic.

Estructura del contingut d’una pàgina web en HTML5

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head><meta charset="utf−8"/><title>Primera Pàgina Web</title>
4 <style>
5 #capa1{
6 width:800px;
7 margin:0 auto;
8 }
9 header {
10 background−color:#0000ee;
11 color:white;



Disseny d’interfícies web 59 Disseny de la interfície web. Estils

12 text−align:center;
13 padding:5px;
14 }
15 nav {
16 line−height:30px;
17 background−color:#eeeeee;
18 height:515px;
19 width:100px;
20 float:left;
21 padding:5px;
22 }
23 section {
24 background−color:#aaaaaa;
25 float:left;
26 padding:10px;
27 width:560px;
28 }
29 article {
30 background−color:#ffffff;
31 padding:10px;
32 }
33 aside {
34 line−height:30px;
35 background−color:#eeeeee;
36 height:515px;
37 width:100px;
38 float:right;
39 padding:5px;
40 }
41 footer {
42 background−color:#0000ee;
43 color:white;
44 clear:both;
45 text−align:center;
46 padding:5px;
47 }
48 </style>
49

50 </head>
51 <body>
52 <div id="capa1">
53 <header>
54 <h1>Estudis Grau Superior Informàtica</h1>
55 </header>
56

57 <nav>
58 <p>ASIX </p>
59 <p>DAM </p>
60 <p>DAW </p>
61 </nav>
62

63 <section>
64 <article>
65 <h2>M1. Sistemes Informàtics</h2>
66 <p> Bloc 1: 118 hores (8 hores setmanals) </p>
67 <p> Bloc 2: 80 hores (5 hores setmanals) </p>
68 </article>
69

70 <article>
71 <h2>M2. Bases de dades </h2>
72 <p> Bloc 1: 132 hores (9 hores setmanals). </p>
73 <p> Bloc 2: 99 hores (7 hores setmanals) incloent−hi

treball en equip i pràctica virtual obligatòria.
</p>

74 </article>
75

76 <article>
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77 <h2>M3. Programació </h2>
78 <p> Bloc 1: 85 hores (5 hores setmanals). Inclou

treball en equip i pràctiques virtuals obligatò
ries </p>

79

80 <p> Bloc 2: 80 hores (5 hores setmanals). Inclou
treball en equip i pràctiques virtuals obligatò
ries </p>

81 </article>
82

83 </section>
84

85 <aside>
86 <p>Links d’interès</p>
87 </aside>
88

89 <footer>
90 <p>IOC − Institut Obert de Catalunya</p>
91 </footer>
92

93 </div>
94 </body>
95 </html>

El resultat del codi es pot veure en la figura 1.40.

Figura 1.40. Visualització d’una pàgina web amb estructura semàntica en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/pgOoQG?editors=1100.

Per a la visualització de cada element s’utilitza un estil en llenguatge CSS. Així,
veiem que la mida, la posició i el color de cadascun d’aquests elements està definit
a través d’un estil estil CSS al head d’aquesta pàgina, i per tant, en el body només
hi trobem el contingut.
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1.4.7 Validació HTML5

Resulta de gran utilitat poder verificar els errors que hi pot haver a les pàgines.

L’eina en línia accessible des de validator.w3.org permet validar el codi HTML de
diferents maneres:

• Indicant la URL completa de la pàgina que desitgem validar.

• Pujant el document HTML.

• Escrivint el codi HTML directament.

Una vegada indicat el codi HTML a validar, polseu l’opció More Options, i allí
indiqueu el Document Type, en el vostre cas HTML5.

Finalment, feu clic al botó Check perquè s’executi la validació, tal com es mostra
en la figura 1.41.

Figura 1.41. Validació d’HTML

Interfície gràfica de l’aplicació per validar HTML

En uns instants tindreu el llistat i els detalls d’errors i alertes, si és que el validador
en detecta.

1.4.8 Seguretat HTML5

Actualment existeixen moltes aplicacions web disponibles en HTML5, però aquest
llenguatge té potencials vulnerabilitats de seguretat. Algunes d’elles provenen
dels elements de l’estàndard en si, i d’altres provenen de les implementacions de
cada navegador.
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Algunes de les vulnerabilitats més importants d’HTML5 són:

• Accés a les dades d’altres dominis: HTML5 integra una API anomenada
postMessage que permet a un script d’un domini passar dades a un script
que estigui en un altre domini. Per assegurar que aquestes peticions no
són malicioses, postMessage inclou propietats perquè el programador pugui
verificar l’origen de la petició. Però aquestes comprovacions no són obliga-
tòries, i per tant depèn del programador. Podeu consultar més informació
sobre aquesta vulnerabilitat a: code.google.com/archive/p/html5security
/wikis/CrossOriginRequestSecurity.wiki.

• Alguns elements HTML5 permeten l’execució de codi JavaScript, i això
ho podria aprofitar un atacant per injectar codi JavaScript i així accedir
al control de la navegabilitat de la web. Podeu consultar més informació
sobre aquesta vulnerabilitat a: code.google.com/archive/p/html5security
/wikis/RedirectionMethods.wiki.

• Emmagatzemament local: HTML5 permet l’emmagatzemament offline, i
fins i tot es pot accedir a una base de dades local amb JavaScript. D’aquesta
manera, les aplicacions web poden funcionar més ràpidament, però aquest
sistema també presenta vulnerabilitats, així que només s’hauria d’utilitzar
l’emmagatzemament local en dades que no siguin sensibles i que siguin
accessibles per la totalitat dels usuaris. Podeu consultar més informació
sobre aquesta vulnerabilitat a: code.google.com/archive/p/html5security/
wikis/WebSQLDatabaseSecurity.wiki o bé, a developer.mozilla.org/es
/docs/Web/HTML/Recursos_offline_en_firefox.
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2. Creació i aplicació d’estils a la interfície web. CSS3

Per crear el contingut i donar estructura i semàntica a una web s’utilitza el
llenguatge HTML. Tot i això, no tan sols és important el contingut, sinó que també
ho són, i molt, el disseny i la presentació de la informació. És a dir, la utilització del
color, de la tipografia, de la imatge i dels elements interactius que fan la interfície
agradable per a l’usuari que accedeix al web.

Així, per millorar l’aspecte i el manteniment d’un lloc web és indispensable la
utilització d’estils en llenguatge CSS, Cascading Style Sheets. Aquest llenguatge
controla la presentació dels documents HTML de tal manera que permet separar
la presentació del contingut de la pàgina web i li aporta un format al document
en HTML molt més ric en disseny. Actualment, CSS està suportat per tots els
navegadors web.

2.1 Fulls d’estils: CSS3

Els fulls d’estils en cascada o CSS corresponen a un conjunt de regles usades
per definir i crear la presentació d’un document escrit en HTML. L’organisme
encarregat de regular la seva especificació és el World Wide Web Consortium
(W3C)

L’estàndard actual de W3C per a l’aplicació d’estils és CSS3, i és totalment
compatible amb les seves versions anteriors.

Logotip del CSS3

El llenguatge CSS indica al navegador com s’ha de visualitzar el contingut
de la pàgina web.

Els avantatges que ofereix la utilització de fulls d’estil són:

• Separar l’estructura de les pàgines i el seu contingut (en HTML), del format
del text i de la pàgina (en CSS).

• Tenir moltes més possibilitats de format i de presentació d’una pàgina web.

• Unificar el disseny de les pàgines web del lloc web, per així definir un estil
una sola vegada i poder aplicar-lo tantes vegades com es vulgui.

• Reutilització dels mateixos fulls d’estil per a diferents documents HTML.

• Estàndard de W3C, que ofereix compatibilitat amb versions anteriors i amb
els diferents navegadors.

Podeu consultar l’estàndard
CSS3 a:
www.w3.org/TR/CSS.
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2.1.1 Incloure estils CSS en un document HTML

Per crear un document web amb estils CSS es parteix d’un document HTML
amb els continguts etiquetats per designar la funció de cada element dins del
document, és a dir, els encapçalaments, els paràgrafs, les imatges, els enllaços
i altres elements. Seguidament, s’utilitza el llenguatge CSS per definir l’aspecte
de cada element HTML, com el color, la mida, el tipus de lletra i la posició.

De fet, els estils es poden crear amb el mateix editor que s’utilitza per crear el
document HTML, com pot ser Brackets o Codepen.

A més a més, els estils CSS d’un document web es poden definir en un document
de text extern amb l’extensió .css, o bé també es poden definir al mateix document
HTML.

Enllaçar un full d’estils extern

Un full d’estils extern és un document de text amb extensió .css en el qual hi ha
definits els estils d’un document web.

Exemple de contingut d’un document CSS

1 /* Comentari del document CSS */
2

3 h1 {
4 color: #FFFFFF;
5 background−color: #999999;
6 }
7

8 p {
9 font−family: Georgia, Helvetica;
10 }

Per enllaçar un document CSS a una pàgina web s’utilitza l’etiqueta <link>, la
qual s’especifica en la capçalera, <head>, de la pàgina web.

És aconsellable utilitzar un full d’estils extern, ja que permet la seva reutilització
i facilita el manteniment del lloc web. Pel fet de tenir els estils centralitzats en un
o uns quants documents, qualsevol modificació resulta més senzilla.

Exemple d’enllaç d’un full d’estils extern

1 <html>
2 <head>
3 <link rel="stylesheet" href="./css/estils.css" />
4 ...
5 </head>
6 ...
7 </html>

Els atributs de l’element link més rellevants es poden consultar en la taula 2.1.
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Taula 2.1. Atributs de l’element link

Atribut Descripció

href Especifica la ruta del document .css.

rel Defineix la relació entre els documents .css i .html.
Pot ser stylesheet o bé alternate.

type Indica al navegador el tipus de recurs. En aquest cas:
text/css.

title Especifica un títol al recurs.

media Especifica els medis en els quals s’aplica en full
d’estils.

Incrustar un full d’estils a HTML

Un full d’estils pot incrustar-se en el document HTML amb l’element <style>,
el qual es sol definir a la capçalera (<head>) del document web.

Exemple d’estils incrustats

1 <head>
2 ...
3 <style type="text/css" media="screen">
4 body { background: url(foo.gif) red; color: black; }
5 p em { background−color: yellow; color: black; }
6 .nota { margin−left: 5em; margin−right: 5em; }
7 </style>
8 </head>

A l’exemple anterior es pot veure com l’element <style> també admet atributs
com type i media.

S’aconsella fer servir un estil incrustat quan un únic document té un únic
estil. Però si els mateixos estils s’utilitzen en diferents pàgines web, llavors
seria més apropiat utilitzar un full d’estils extern.

Importar un full d’estils

Un full d’estils extern pot ser importat amb la regla @import de CSS, que es pot
especificar tant a l’inici d’un fitxer .css com al principi de l’element <style>.

Exemple d’importació de fulls d’estils

1 <style type="text/css" media="screen, projection">
2 @import url(http://elmeudomini.com/css/estils.css);
3 @import url(/css/estils2.css);
4 p { background−color: yellow; color: black; }
5 </style>
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Estils en línia

Per especificar estils en línia s’utilitza l’atribut style, que pren per valor qualsevol
nombre de propietats CSS separades per ”;”.

Exemple d’estils en línia

1 <p style="color: red; font−family: ’New Century Schoolbook’,
serif">

2 Aquest paràgraf mostra el text vermell i amb la font New Century
Schoolbook, si està disponible.

3 </p>

Els estils en línia perden molts dels avantatges dels fulls d’estil en barrejar el
contingut amb la presentació. A més a més, els estils en línia s’apliquen a tots els
tipus dispositius de sortida (ordinadors, tauletes, mòbils...), la qual cosa provoca
que es desquadri un disseny adaptatiu. Així doncs, és per aquests motius que
s’haurien d’usar amb moderació.

2.1.2 Característiques de CSS: cascada i herència

Dues de les característiques que fan que els fulls d’estil tinguin un ampli ventall
de possibilitats són la cascada i l’herència. La cascada fa referència a la possible
combinació de diferents fulls d’estil, mentre que l’herència es refereix a la
capacitat que tenen els elements del document HTML d’heretar propietats dels
seus elements antecessors.

Fulls d’estil en cascada

A l’hora de visualitzar una pàgina web, el navegador ha d’interpretar els diferents
estils definits per a cada element HTML. Aquests poden estar especificats en
diferents llocs:

• Estils predeterminats del navegador.

• Estils especificats per l’usuari final.

• Estils relacionats amb el document especificats pel seu autor. Aquests es
poden definir en tres llocs:

– En un fitxer extern.

– Al principi del document, a través de l’element <style>.

– En un element HTML específic, a través del seu atribut style.

Així, hi ha tres fonts principals d’informació d’estils formant una cascada, de tal
manera que els estils de l’usuari modifiquen o són prioritaris als que defineixi
per defecte el navegador, i els estils de l’autor del document seran prioritaris als
anteriors.
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De la mateixa manera, si la definició d’un estil d’un autor entra en conflicte amb la
definició d’un altre, s’aplicarà l’últim que estigui definit. És a dir, un estil definit a
través de l’atribut style serà prioritari respecte als definits a través de l’element
<style>.

Exemple d’aplicació d’estils en cascada

1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 ...
5 <style>
6 p {
7 color: red;
8 }
9 </style>
10 </head>
11 <body>
12 <h1>Encapçalament</h1>
13 <p style="color: blue">Un paràgraf</p>
14 <p>Un altre paràgraf</p>
15 </body>
16 </html>

En podeu veure el resultat en la figura 2.1.

Figura 2.1. Figura d’estil en cascada

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/pyrpER.

Si us hi fixeu, el text del primer paràgraf és blau, tal com s’indica a l’atribut style,
enlloc de vermell definit a l’estil per als paràgrafs al <head> de la pàgina. Com
veieu, doncs, el segon paràgraf ja apareix de color vermell.

L’herència als fulls d’estil

Atès que tots els elements d’una pàgina HTML, amb excepció de l’element arrel
<html>, estan continguts en un altre element, s’ha de tenir en compte que tot
element hereta les propietats dels seus antecessors.

Malgrat tot, s’han de tenir en compte les següents consideracions:

• No totes les propietats s’hereten. Aquesta característica es pot consultar a:
www.w3.org/TR/css-2010/#properties.
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• Si es vol forçar l’herència d’una propietat d’un element que per defecte no
hereta es pot utilitzar el valor inherit.

• Si s’especifica un valor a una propietat, aquest valor preval sobre el valor
heretat.

Exemple d’utilització de l’herència del llenguatge CSS

1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 ...
5 <style>
6 body {
7 color: gray;
8 }
9

10 p {
11 font−size: 15px;
12 }
13

14 strong {
15 font−style: italic;
16 font−size: 20px;
17 }
18

19 div {
20 border−style: solid;
21 border−width: 1px;
22 border−color: red;
23 background−color: rgba(255, 0, 0, 0.2);
24 margin: 5px;
25 width: 300px;
26 padding: 5px;
27 }
28 </style>
29 </head>
30 <body>
31 <p>Un paràgraf amb un <strong>text molt emfatitzat</strong></p>
32

33 <div style="border−top−style: dashed;">
34 <p> Aquí tenim un paràgraf</p>
35 <div style="background−color:rgba(0,0,255,0.2);width:50%;">
36 <p>No s’hereta la línia discontínua</p>
37 </div>
38 </div>
39 <br />
40 <div style="border−top−style: dashed;">
41 <p>Aquí tenim un altre paràgraf</p>
42 <div style="border−top−style: inherit;background−color:rgba

(0,0,255,0.2);width:50%;">
43 <p>S’hereta la línia discontínua</p>
44 </div>
45 </div>
46 </body>
47 </html>

Ho podeu veure en la figura 2.2.
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Figura 2.2. Herència a CSS

Podeu veure el codi en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/yOopMb.

Fixeu-vos com el color del text és gris, ja que el paràgraf, en estar contingut dins
de l’element <body>, hereta els seus estils. Alhora, l’element <strong> hereta
els estils dels elements <p> i <body>.

Fixeu-vos també com en la primera caixa blava que es troba a dins de la vermella
no hereta l’atribut border-top-style, i com a la segona caixa blava s’ha forçat
l’herència de la vermella, que la conté amb el valor inherit.

2.1.3 Format d’una regla CSS

Per definir un estil específic, CSS fa servir una regla que consisteix en un selector
i un bloc on es declaren les diferents propietats que ha de tenir l’estil.

selector { propietat: valor; propietat: valor; ... }
On selector fa referència a l’element que s’aplica l’estil.
On les diferents propietats es declaren en el bloc separades per ”;”.

Exemple de definició d’un estil

1 h1 {font−size:10px; color:blue; text−align:center;}
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Selectors W3C

Podeu consultar els diferents
tipus de selectors a:

goo.gl/9mY7Fw.

L’estil definit en l’exemple anterior estableix que les capçaleres h1 tindran el
següent aspecte:

• La mida de la font serà de 10 píxels.

• El color de la font serà blau.

• El text es veurà centrat.

Per definir els estils es pot utilitzar qualsevol editor de text, per exemple el mateix
que s’empri per crear els documents HTML, com poden ser Brackets, Codepen,
Sublime, etc.

Vegeu en la figura 2.3 com es poden escriure els estils en l’editor Brackets.

Figura 2.3. Creació d’estils amb l’editor Brackets

Veiem com l’editor Brackets ofereix suggeriments a l’hora d’escriure una propietat CSS.

2.1.4 Selectors

La funció dels selectors és indicar a quins elements s’aplicaran els estils definits.
Els diferents tipus de selectors es presenten en la taula 2.2.

Taula 2.2. Selectors bàsics

Sintaxi Descripció

* Selector universal. Permet aplicar un estil a qualsevol
tipus.

nomElement Selector de tipus. Permet aplicar un estil a un
element HTML concret.

.nomClasse Selector de classe. Permet aplicar un estil als
elements que utilitzin aquesta classe.

#idNom Selector ID. Permet aplicar un estil a un element que
tingui un codi d’identificació únic.

selector[atribut] Selector d’atribut. Permet aplicar un estil a un
element que utilitzi un atribut específic.
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Així, per exemple, es poden tenir els següents estils definits en un full d’estils:

Exemples d’estils amb diferents selectors

1 * {
2 font−size: 15px;
3 font−family: Arial;
4 }
5

6 h1.ressaltat {
7 font−weight: bolder;
8 font−size: 25px;
9 color: white;
10 background−color: #ff80c0;
11 }
12

13 p,h2 {
14 text−align:center;
15 }
16

17 .textBlau {
18 color: blue;
19 }
20

21 #estil1 {
22 font−size: larger
23 }
24

25 a[target] {
26 background−color: yellow;
27 }

Utilització dels estils anteriors

1 <h1 class="ressaltat">Títol ressaltat</h1>
2

3 <h2> Els subtítols apareixen centrats</h2>
4

5 <p> Els paràgrafs apareixen centrats igual que els subtítols.</p>
6

7 <p class="textBlau">Aquest paràgraf és blau. </p>
8

9 <p id="estil1">Aquest estil només s’utilitza una vegada en el
document html</p>

10

11 <h1>Títol sense ressaltar</h1>
12 <a href="http://ioc.xtex.cat">IOC</a>
13 <br/>
14 <a href="http://www.wikipedia.org" target="_top">wikipedia.org</a

>

El resultat es pot veure en la figura 2.4.
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Figura 2.4. Estils selectors

Podeu provar aquest exemple en l’enllaç següent: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/pyrBaP.

Algunes consideracions de l’exemple anterior són:

• L’atribut class s’utilitza per aplicar un estil de classe a l’element.

• L’atribut id s’utilitza per aplicar un estil id, únic per a un element.

• Per defecte, el text de tots els elements serà Arial de 15 px.

• Els links que tinguin l’atribut target apareixen ressaltats.

• Si es vol definir el mateix estil per a diferents selectors es poden agrupar
separats per una coma.

En la taula 2.3 es poden consultar els diferents tipus de selectors d’atribut, ja que
en aquests s’hi poden especificar quins valors haurien de tenir.

Taula 2.3. Selectors d’atribut

Sintaxi Descripció

[atribut] Selecciona l’element amb aquest atribut.

[atribut=“valor”] El valor de l’atribut és valor.

[atributˆ=“text”] El valor de l’atribut comença per text.

[atribut$=“text”] El valor de l’atribut acaba amb text.

[atribut*=“text”] El valor de l’atribut conté el text.

[atribut˜=“valor”] El valor de l’atribut és una llista de paraules
separades per espais, una de les quals és
exactament valor.

[atribut|=“valor”] El valor de l’atribut és una llista de paraules
separades per guions, començant per valor.

Selecciona l’element amb aquest atribut.
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Combinacions de selectors

Els selectors es poden combinar per afegir especificacions a les regles CSS. En la
taula 2.4 es poden visualitzar algunes de les possibles combinacions dels selectors.

Taula 2.4. Combinacions de selectors

Sintaxi Descripció

A + B Selectors adjacents. Permet aplicar un estil a
l’element que es trobi a continuació (B) d’un element
específic (A).

A ˜ B Selectors general de germans. Permet aplicar un
estil a l’element (B) que sigui germà de l’element (A).

A > B Selectors de fills. Permet aplicar un estil al primer
element fill (B) d’un element específic (A).

A B Selectors descendents. Permet aplicar un estil a un
element determinat que es trobi a dins d’un element
específic.

Exemple de definició d’estils combinats.

1 /* selector general de germans */
2 h1 ~ h2 {
3 color: red;
4 }
5

6 /* selector de germans adjacents */
7 h1 + h2 {
8 color: blue;
9 }
10

11 /* selector de descendents*/
12 div h2 {
13 color: green;
14 }
15

16 /*selector de fills*/
17 div > p {
18 color: orange;
19 font−weight: bold;
20 }

Exemple d’utilització dels estils anteriors:

1 <h1>Títol 1</h1>
2 <h2>Subtítol 1 és blau</h2>
3 <p>El subtítol 1 està definit immediatament després del títol1 i

també és germà.</p>
4 <hr/>
5 <h1>Títol 2</h1>
6 <p>Aquí tenim un paràgraf qualsevol.</p>
7 <h2>Subtítol 2 és vermell</h2>
8 <p>El subtítol 2 és germà del títol 2 però no és consecutiu.</p>
9 <hr/>
10 <h1>Títol 3</h1>
11 <div>
12 <h2>Subtítol 3 és verd</h2>
13 <p>El subtítol 3 NO és germà del títol 3 anterior. I aquest par

àgraf és taronja.</p>
14 <p> Aquest paràgraf també és fill de l’etiqueta &lt;div&gt; i é

s taronja.</p>
15 <span><h2>Subtítol 3.1 és verd</h2></span>
16 <span><p>El subtítol 3.1 també és descendent.</p></span>
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17 <span><p>Aquest paràgraf no és fill de l’etiqueta &lt;div&gt; i
no es veu taronja.</p></span>

18 </div>
19 <h2>Subtítol 4 és vermell</h2>
20 <p>El subtítol 4 és germà del títol 3 però no és consecutiu.</p>

Figura 2.5. Combinació de selectors

Podeu provar aquest exemple en l’enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/BKdeKW.

Fixeu-vos en els següents punts:

• El primer subtítol h2 és germà adjacent de h1 (immediatament després del
títol h1) i, per tant, es veu de color blau enlloc de vermell. En canvi, el
subtítol 2 es veu vermell perquè no està definit immediatament després del
títol h1.

• Els subtítols h2 descendents de h1 apareixen de color verd, tal com es veu
en el subtítol 3 i 3.1.

• Els paràgrafs que siguin fills directes de l’element div es veuen de color
taronja.
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Pseudoclasses

Les pseudoclasses s’afegeixen al selector de manera que es pugui aplicar un format
determinat a l’element seleccionat.

La manera de definir estils utilitzant pseudoclasses és:

1 selector:pseudoclasse{
2 propietat: valor;
3 ...
4 }

En la taula 2.5 s’especifiquen les pseudoclasses per als enllaços.

Taula 2.5. Pseudoclasses d’acció d’usuari i d’enllaç

Pseudoclasse Descripció

:link Permet definir l’estil dels enllaços quan encara no
s’han visitat.

:visited Permet definir l’estil dels enllaços visitats.

:active Permet definir l’estil dels elements quan s’activen
(quan es prem el ratolí damunt seu).

:hover Permet definir l’estil dels elements quan es passa el
ratolí damunt seu).

:focus Permet definir l’estil dels elements quan reben el
focus.

Exemple d’estils per als enllaços

1 /* Els enllaços (visitats i no visitats) són de color blau amb el
fons gris i sense subratllar. */

2 a:link,
3 a:visited {
4 color: blue;
5 background−color: gray;
6 text−decoration: none;
7 }
8

9 /* Quan es passa per damunt tindran el fons blau i text blanc */
10 a:hover {
11 color: white;
12 background−color: blue;
13 }
14

15 /* Quan es fa clic abans de soltar es faran més grans */
16 a:active {
17 font−size: larger;
18 color: white;
19 background−color: blue;
20 }
21

22 /* Quan se situa en un control de formulari <input> tindrà
23 una vora vermella puntejada, i un farciment de 2px */
24 input:focus {
25 border: red 2px dotted;
26 padding: 2px;
27 }
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El DOM (Document Object
Model) representa el

document creat a partir de
les etiquetes HTML i els

estils CSS que el navegador
mostrarà per la pantalla.

Utilització d’estils per als enllaços

1 <p><a href="http://fsf.org">Enllaç</a></p>
2

3 <p><a href="http://gnu.org">Enllaç pel qual passo per sobre</a></
p>

4

5 <p>Camp de text no actiu: <input type="text" name="input" /></p>
6

7 <p>Camp de text actiu: <input type="text" name="input" /></p>

El resultat que s’obté es pot veure en la figura 2.6.

Figura 2.6. Estils dels enllaços

Podeu provar aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/MyEWvW.

Existeixen altres pseudoclasses que apliquen els estils fent referència a l’estructura
del DOM. Vegeu-les en la taula 2.6.

Taula 2.6. Pseudoclasses estructurals

Pseudoclasse Descripció

:root Representa un element que es troba a l’arrel del
document.

:nth-child (num) Selecciona l’element indicat però amb la condició
que sigui el fill enèsim del seu pare.

:nth-last-child (num) Idèntic a l’anterior, però el número indicat es
comença a comptar des de l’últim fill.

:nth-of-type (num) Selecciona l’element indicat però amb la condició
que sigui l’enèsim element fill d’aquest tipus.

:nth-last-of-type (num) Idèntic a l’anterior, però el nombre indicat es
comença a comptar des de l’últim fill.

:first-child Selecciona un element que sigui el primer fill d’un
altre element.

:last-child Selecciona l’element indicat, però amb la condició
que siguin l’últim fill del seu element pare.

:first-of-type Fa referència al primer element d’aquest tipus en
l’element pare.

:last-of-type Fa referència a l’últim element d’aquest tipus en
l’element pare.

:only-of-type Fa referència a aquell element que és l’únic fill del
seu pare.

:empty Selecciona l’element indicat però amb la condició
que no tingui cap fill i tampoc pot tenir cap contingut
de text.



Disseny d’interfícies web 77 Disseny de la interfície web. Estils

En la taula 2.7 hi trobareu altres pseudoclasses.

Taula 2.7. Altres pseudoclasses

Pseudoclasse Descripció

:lang D’idioma. Permet aplicar estils en funció de l’estil
especificat.

:not De negació. Selecciona tots els elements que no
compleixen amb la condició d’un selector.

Exemple d’estils fent referència a l’estructura DOM

1 /*Selecciona els elements li descendents de les llistes de tipus
especial */

2 ul.especial li {
3 display: inline;
4 padding: 5px;
5 }
6

7 /* selecciona el primer fill de la llista*/
8 ul.especial li:first−child {
9 color: blue;
10 }
11

12 /*selecciona els elements imparells de la llista */
13 ul.especial li:nth−child(odd) {
14 background−color: grey;
15 }
16

17 /*selecciona els elements imparells de la llista */
18 ul.especial li:nth−child(even) {
19 background−color: pink;
20 }
21

22 /*selecciona el quart fill de la llista*/
23 ul.especial li:nth−of−type(4) {
24 color: white;
25 }
26

27 /*selecciona els paràgrafs que no tenen germans paràgrafs*/
28 p:only−of−type {
29 background−color: grey;
30 color: #ffa0ff;
31 font−weight: bold;
32 font−size: 25px;
33 }
34

35 /*Els paràgrafs en anglès apareixen en itàlic */
36 p:lang(en){
37 font−style:italic;
38 }
39

40 :root {
41 font−family:arial;
42 }

Exemple d’utilització d’estils que fan referència a l’estructura DOM

1 <div>
2 <p>Menú especial:</p>
3

4 <ul class="especial">
5 <li> Element 1</li>
6 <li> Element 2</li>
7 <li> Element 3</li>
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Els pseudoelements solen
anar precedits per ”::”, però

per compatibilitat amb
versions anteriors també

poden anar precedits per ”:”.

8 <li> Element 4</li>
9 </ul>
10

11 <div>
12 <p>Un paràgraf</p>
13 <p lang="en">This paragraph is in english.</p>
14 </div>
15 </div>

El resultat es pot veure en la figura 2.7.

Figura 2.7. Visualització de l’aplicació d’estils
d’estructura DOM

Podeu provar l’anterior exemple en l’enllaç següent: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/RajWyj.

Podeu consultar les pseudoclasses que defineix CSS a:
developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Pseudo-classes.

Pseudoelements

A diferència de les pseudoclasses, els pseudoelements no descriuen l’estat d’un
element, sinó que s’afegeixen a un selector per tal de definir estils a una part
concreta del document HTML.

La manera de definir estils utilitzant pseudoelements és:

1 selector::pseudoElement{
2 propietat: valor;
3 ...
4 }

Podem consultar els pseudoelements que defineix CSS a develo-
per.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Pseudoelementos. En la taula 2.8 podem
veure la descripció d’alguns d’ells.

Taula 2.8. Pseudoelements

Sintaxi Descripció

::after Permet introduir contingut al final de l’element. Cal
afegir la propietat content amb el valor desitjat.

::before Permet introduir contingut a l’inici de l’element. Cal
afegir la propietat content amb el valor desitjat.

::first-letter Permet definir l’estil de la primera lletra de l’element.

::first-line Permet definir l’estil de la primera línia de l’element.
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Taula 2.8 (continuació)

Sintaxi Descripció

::selection Permet definir l’estil d’allò que l’usuari ha seleccionat
amb el ratolí.

A continuació, podeu veure un parell d’exemples:

Exemple d’estils CSS utilitzant pseudoelements

1 div::first−line { color: red; }
2 h1::before { content: "Títol "; }
3 p::after { content: "."; }
4 p::first−letter { text−transform: uppercase; }

Exemple d’utilització d’estils utilitzant pseudoelements

1 <h1>1</h1>
2 <div>
3 <p>aquest és el primer paràgraf llarg i és vermell</p>
4 <p>aquest és el segon paràgraf i no és vermell.</p>
5 </div>

El resultat que obtindreu és el que es pot veure en la figura 2.8.

Figura 2.8. Visualització de l’aplicació d’estils utilitzant
pseudoelements

Aquest exemple el podeu provar en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/YqExdd?editors=1100.

2.1.5 Unitats de mesura CSS

Algunes propietats CSS indiquen la mida de la lletra, l’amplada, els marges, etc.
CSS classifica les unitats de mesura en dos tipus: absolutes i relatives.

En la taula 2.9 es poden visualitzar les unitats de mesura absolutes.

Taula 2.9. Unitats de mesura absolutes

Unitat Descripció

cm Centímetres

mm Mil·límetres

in Polzades, inches. Equival a 2,54 cm

pt Punts. Mesura que equival a 1/72 d’una polzada

pc Piques. Mesura que equival a 12 pt
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En la taula 2.10 es poden visualitzar les unitats de mesura relatives.

Taula 2.10. Unitats de mesura relatives

Unitat Descripció

em Mesura relativa a la mida del tipus de lletra del seu
contenidor.

rem Root em. Mesura relativa a la mida del tipus de lletra
general. Té com a referència la unitat que fa servir
l’element arrel (root), i no l’element contenidor.

px Píxels. Mesura relativa a la resolució de la pantalla.

ex Mesura relativa a l’alçada de la lletra x. Canvia si es
canvia la font que fem servir.

ch Mesura relativa a l’alçada del caràcter numèric “0”.
Canvia si es canvia la font que fem servir.

% Percentatge.

També es disposa d’unitats relatives al viewport, és a dir, a l’amplitud de la finestra
del navegador. En la taula 2.18 es veuen aquestes propietats.

Taula 2.11. Unitats de mesura relatives al ’viewport’

Unitat Descripció

vw Viewport width. 1 vw equival a (1/100) de l’amplada
de la finestra, és a dir, a l’1%. Per reflectir un valor
del 15% hauríem de posar 15 vw.

vh Viewport height. 1 vw equival a (1/100) de l’alçada de
la finestra, és a dir, a l’1%. Per reflectir un valor del
15% hauríem de posar 15 vw.

vmin Funcionament similar als anteriors, però hi ha una
avaluació prèvia de quin eix, x o y (amplada, alçada),
és menor, i selecciona com a referent l’eix que ho
sigui.

vmax Idèntic a l’anterior, però agafant com a referent l’eix
que sigui més gran dels dos.

A continuació podeu veure alguns exemple:

Estils amb diferents tipus d’unitats de mesura

1 .mida1 {font−size: 16pt; }
2 .mida2 {font−size: 16px; }
3 .mida3 {font−size: 1.5em; }
4 .mida4 {font−size: 1.5rem; }
5 .mida5 {font−size: 1.5vw;}

Utilització d’estils amb diferents tipus d’unitats de mesura

1 <p class="mida1">Mida del text en punts (absoluta)</p>
2 <p class="mida2">Mida del text en píxels (relatiu a la resolució)

</p>
3 <p class="mida3">Mida del text en em (relatiu al contenidor) </p>
4 <p class="mida4">paràgraf mida en rem (relatiu a l’element root)<

/p>
5 <p class="mida5">Mida del text en vw (relativa al viewport)</p>
6 <hr />
7 <div class="mida3">
8 <p class="mida1">Mida del text en punts (absoluta)</p>
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9 <p class="mida2">Mida del text en píxels (relatiu a la resoluci
ó)</p>

10 <p class="mida3">Mida del text en em (relatiu al contenidor) </
p>

11 <p class="mida4">Mida del text en rem (relatiu a l’element root
)</p>

12 <p class="mida5">Mida del text en vw (relativa al viewport)</p>
13 </div>

El resultat que obtindreu es pot veure en la figura 2.9.

Figura 2.9. Visualització de l’aplicació d’estils amb diferents tipus de mesura

L’anterior exemple el podeu provar en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/KzyXdW.

Encara que sovint s’utilitza la unitat de mesura píxel, una bona opció és “rem”, ja
que especifica les mides relatives a l’element root, a diferència de “em”, la mida
del qual pot costar de controlar perquè pot variar en funció d’on es trobi.

També podeu comprovar que si modifiquem la mida de la finestra del navegador,
el text expressat en vw es redimensiona.

2.1.6 Propietats CSS

Hi ha múltiples atributs o propietats que es poden definir amb CSS. Per conèixer
l’ampli ventall que ofereix CSS es poden consultar les següents webs:

• Developer Mozilla: developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Referencia_CSS

• W3C: www.w3.org/community/webed/wiki/CSS/Properties

Atès que l’estàndard CSS3 està en contínua evolució, no tots els navegadors han
adoptat algunes de les propietats, o si ho han fet, moltes vegades necessiten un
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’Shorthand properties’

Les propietats abreujades
permeten establir els valors de

diverses propietats CSS
simultàniament. Aquestes

propietats poden fer referència
als marges, les vores, els

farciments i també al fons del
document web.

prefix. Aquests prefixos es faran servir quan així sigui necessari i es poden veure
en la taula 2.12.

Taula 2.12. Prefixos per als navegadors

Prefix Navegador

-moz- Prefix per al navegador Firefox.

-ms- Prefix per al navegador Internet Explorer.

-webkit- Prefix per als navegadors Chrome i Safari.

-o- Prefix per al navegador Opera.

Tot i això, cal mencionar que no tots els navegadors es comporten de la mateixa
manera davant del mateix full d’estil, i això es deu al fet que alguns no compleixen
els estàndards establerts. Per això es pot recórrer a pàgines com caniuse.com
per veure si determinades característiques ja han estat implementades, i per quins
navegadors.

En la taula 2.13 es pot consultar un recull de les propietats referents als continguts
de la pàgina web.

Taula 2.13. Propietats per a la font, els paràgrafs, els fons i les taules

Propietats

Font color, font-size, font-family, font-weigth,
font-style

Paràgrafs line-height, text-decoration, text-align,
text-indent, text-transform, text-shadow,
text-overflow, text-wrap, list-style

Fons background-color, background, background-image,
background-origin, background-repeat,
background-position, background-attachment

Taules border-scpacing, border-collapse, caption-side,
empty-cells

Estils amb CSS

1 /*Gradient de 180 graus que va de blau a blanc*/
2 .gradient1 {
3 background: linear−gradient(180deg, blue, white);
4 }
5

6 /*Gradient de 90 graus que va de granat a taronja a taronja més
clar, la quantitat de cada color s’especifica en percentatge
al costat del color.*/

7 .gradient2 {
8 background: linear−gradient(90deg, #660000 10%, #f80 30%, #ffc

60%);
9 }
10

11 /*Gradient radial circular que va de negre a blanc */
12 .gradient3 {
13 background: radial−gradient(circle, black, white);
14 }
15

16 /*Gradient el ·líptic que va de negre a blanc*/
17 .gradient4 {
18 background: radial−gradient(ellipse, black, white);
19 }
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20 /*Els paràgrafs apareixen indentats i tenen una ombra d’un píxel,
separada 2px i grisa */

21 p {
22 text−indent: 50px;
23 text−shadow: 1px 2px #ccc;
24 padding: 50px;
25 }
26

27 /* Els títols tenen un farciment de 5px*/
28 h1{
29 padding:5px;
30 }

Utilització d’estils CSS

1 <h1 class="gradient2">Títol amb un gradient lineal vertical.</h1>
2 <h1 class="gradient1">Títol amb un gradient lineal horitzontal.</

h1>
3

4 <p class="gradient3">Aquest paràgraf té un gradient radial
circular</p>

5

6 <p class="gradient4">Aquest paràgraf té un gradient radial el ·lí
ptic</p>

7 <p>Un altre paràgraf</p>

El resultat que obtindreu és el que es pot veure en la figura 2.10.

Figura 2.10. Visualització d’estils de gradient

Podeu provar l’exemple anterior en l’enllaç següent: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/NNwaoa?editors=1100.

A més a més, cal tenir en compte que a pesar que els navegadors presenten
algunes configuracions similars, com ara el tipus de lletra serif de color negre, per
exemple. Difereixen bastant en els valors de marges verticals dels encapçalaments
(margin-top i margin-bottom), la tabulació esquerra dels elements d’una llista
(margin-left o padding-left) o bé la interliniat (line-height).

Exemple de visualització d’una pàgina web en diferents navegadors

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="utf−8"/>
5 <title>Primera Pàgina Web</title>
6 <body>
7 <h1>Títol</h1>
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Element ”<div>”

Aquest element crea una caixa
que per defecte ocupa tota

l’amplada del navegador.
S’utilitza per definir l’estil d’una

secció d’una pàgina web.

Element ”<span>”

Aquest element crea una caixa
que per defecte només ocupa

l’amplada necessària. S’utilitza
per definir l’estil d’una porció de

contingut d’una secció d’una
pàgina web.

8 <h2>Subtítol</h2>
9 <p>En aquesta pàgina web hi podem apreciar petites diferències

sobre la visualització per defecte del contingut de la pà
gina en diferents navegadors. </p>

10 <p>La visualització dels elements d’una llista és:
11 <ul>
12 <li>Element de la llista 1</li>
13 <li>Element de la llista 2</li>
14 </ul>
15 <table>
16 <caption>Títol de la taula</caption>
17 <tr>
18 <th>Cel ·la 1−1</th>
19 <th>Cel ·la 1−2</th>
20 </tr>
21 <tr>
22 <td>Cel ·la 2−1</td>
23 <td>Cel ·la 2−2</td>
24 </tr>
25 </table>
26 </body>
27 </html>

En la figura 2.11, d’esquerra a dreta, es poden veure les diferències de visualització de la
mateixa pàgina web en els navegadors Chrome, Firefox i Internet Explorer.

Figura 2.11. Visualització en diferents navegadors

2.1.7 El model caixa

Els navegadors, de manera automàtica, creen i col·loquen cada element HTML en
una estructura que té format de caixa. Així, per defecte, la caixa dels elements
HTML de tipus block ocupa tota l’amplada de la finestra, i la dels elements inline
només agafen l’amplada necessària.

En principi, la caixa de cada element no és visible, ja que no mostra cap color
de fons ni vora. No obstant això, es pot modificar amb CSS per canviar les seves
dimensions, els colors, la vora i la posició.

Es poden modificar les propietats de la caixa de qualsevol element HTML, però
generalment s’utilitza l’element <div> per organitzar i donar estructura al disseny
de les pàgines web.



Disseny d’interfícies web 85 Disseny de la interfície web. Estils

Dimensions de la caixa

Les parts que componen una caixa en el seu ordre de visualització des del punt de
vista de l’usuari són:

• Contingut, content: es referix al contingut de l’element; per exemple, el
text, una imatge, etc.

• Farciment, padding: espai lliure opcional existent entre el contingut i la
vora.

• Vora, border: línia que envolta el contingut i el farciment.

• Imatge de fons, background image: imatge que es mostra per darrere del
contingut i el farciment.

• Color de fons, background color: color que es mostra darrere del contingut
i el farciment.

• Marge, margin: separació opcional existent entre la caixa i la resta de caixes
adjacents.

Així doncs, cada caixa té una àrea de contingut, i opcionalment l’envolten unes
àrees de farciment, vora i marge. La figura 2.12 mostra com es relacionen aquestes
àrees.

Figura 2.12. El model de caixa

Visualització de cadascuna de les parts que té una caixa

Propietats per a la caixa

Podem consultar en la taula 2.14 un recull de les propietats per a la caixa.

El farciment i el marge que
defineix el model de caixa
són transparents, per tant,
es visualitza la imatge o el
color de fons que s’hi hagi
definit.

Imatge i color de fons del
model de caixa

Si en una caixa es defineixen el
color i la imatge de fons, la
imatge té més prioritat i es
visualitza. Però si la imatge no
cobreix totalment la caixa de
l’element també es visualitza el
color de fons.



Disseny d’interfícies web 86 Disseny de la interfície web. Estils

Taula 2.14. Propietats per a la caixa

Propietat Propietats

Marge de la caixa margin-left, margin-right, margin-top,
margin-bottom, margin

Fons background-color, background-image

Amplada de la vora border-top-width, border-right-width,
border-bottom-width, border-left-width,
border-width

Color de la vora border-top-color, border-right-color,
border-bottom-color, border-left-color,
border-color

Estil de la vora border-top-style, border-right-style,
border-bottom-style, border-left-style,
border-style

Farciment de la caixa padding-left, padding-right, padding-top,
padding-bottom, padding

La propietat box-sizing s’utilitza per modificar l’alçada i l’amplada de la caixa
dels elements HTML, ja que per defecte es calcula sense tenir en compte el
farciment i l’amplada de la vora.

Així doncs, la propietat box-sizing pot prendre per valor content-box, el qual
és el valor per defecte de les caixes, i no es té en compte la mida del farciment i
de la vora per calcular la mida de la caixa. O bé el valor border-box, on sí que
es té en compte la mida del farciment i de la vora per calcular la mida de la caixa.

Estils CSS per a la caixa

1 .div1 {
2 width: 300px;
3 height: 100px;
4 border: 1px solid blue;
5 }
6

7 .div2 {
8 width: 300px;
9 height: 100px;
10 padding: 50px;
11 border: 1px solid red;
12 }
13

14 .div3 {
15 width: 300px;
16 height: 100px;
17 border: 1px solid blue;
18 box−sizing: border−box;
19 }
20

21 .div4 {
22 width: 300px;
23 height: 100px;
24 padding: 50px;
25 border: 1px solid red;
26 box−sizing: border−box;
27 }

Utilització dels estils anteriors

1 <h2>Caixes sense box−sizing</h2>
2 <div class="div1">
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3 <p>Aquesta caixa és més petita </p>
4 <p>(amplada 300px i alçada 100px).</p>
5 </div>
6 <br>
7 <div class="div2">
8 <p>Aquesta caixa és més gran</p>
9 <p>(amplada 300px i alçada 100px).</p>
10 </div>
11

12 <h2>Caixes amb box−sizing</h2>
13 <div class="div3">
14 <p>Les dues caixes tenen la mateixa mida</p>
15 <p>(amplada 300px i alçada 100px).</p>
16 </div>
17 <br>
18 <div class="div4">Fantàstic!!</div>

El resultat que s’obté es pot veure en la figura 2.13.

Figura 2.13. Model de caixa

L’exemple anterior el podeu provar en següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/BKmmrx.

Posicionament

Els navegadors creen i posicionen de manera automàtica totes les caixes dels
elements que formen cada pàgina HTML seguint el flux normal d’aquesta. No
obstant això, CSS permet modificar la posició on es mostra la caixa, per així poder
aconseguir un disseny determinat.
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En el model de caixa, la
distància entre dues caixes

es controla mitjançant els
marges laterals.

Per indicar els diferents tipus de posicionament de la caixa s’utilitza la propietat
CSS position, i els valors que pot prendre són static, relative, absolute o
fixed.

Els diferents tipus de posicionament de les caixes són:

1. Posicionament estàtic o normal

El posicionament de les caixes és estàtic si no s’indica el contrari. En aquest model
només es té en compte si l’element és en bloc o en línia, les propietats width i
height i el seu contingut.

En la figura 2.14 es pot veure com quedarien les caixes amb aquest model.

Figura 2.14. Posicionament normal

Visualització sobre les caixes dels elements HTML que s’han posicionat de manera normal.

Així doncs, veieu que per defecte els elements en bloc es mostren un a sota de
l’altre, i que els elements en línia es mostren un darrere de l’altre. I si un element
es troba dins d’un altre, l’element pare s’anomena element contenidor i determina
tant la posició com la mida de les caixes del seu interior.

2. Posicionament relatiu

Model que consisteix a posicionar una caixa amb el seu posicionament normal i
després desplaçar-la.

El desplaçament de la caixa es controla amb les propietats top, bottom, right i
left. Així doncs, el valor d’aquestes propietats s’utilitza per moure les caixes de
manera descendent, ascendent, cap a l’esquerra i cap a la dreta, respectivament. Si
s’utilitzen valors negatius el seu efecte serà l’invers. Fixeu-vos, doncs, que aquest
comportament és poc intuïtiu i pot causar errors si no s’hi està acostumat.

Estils amb diferents tipus de posicionament

1 div {
2 position: relative;
3 width: 250px;
4 height: 180px;
5 border: 1px solid black;
6 margin: 2px;
7 box−sizing: border−box;
8 padding: 2px;
9 background−color: rgba(255, 0, 0, 0.2);
10 }
11



Disseny d’interfícies web 89 Disseny de la interfície web. Estils

12 .caixaInline {
13 height: 20px;
14 display: inline;
15 }
16

17 .caixaBlock {
18 width: 142px;
19 height: 20px;
20 margin−top: 8px;
21 }
22

23 .caixaRel {
24 position: relative;
25 top: 10px;
26 left: 5px;
27 width: 50px;
28 height: 20px;
29 display: inline;
30 }
31

32 .caixaAbs {
33 position: absolute;
34 top: 70px;
35 left: 100px;
36 width: 50px;
37 height: 20px;
38 display: inline;
39 }
40

41 .caixaFixa {
42 position: fixed;
43 top: 180px;
44 left: 100px;
45 width: 50px;
46 height: 20px;
47 display: inline;
48 }
49

50 .caixaFlotantDreta{
51 float: right;
52 width: 50px;
53 height: 20px;
54 }
55

56 .caixaFlotantEsquerra{
57 float: left;
58 width: 50px;
59 height: 20px;
60 }
61

62 body {
63 font−family: arial;
64 font−size: 0.8rem;
65 }

Utilització dels estils de posicionament anteriors per comprovar la posició relativa
respecte a la posició normal.

1 <div>
2 <p>Caixa contenidora: les caixes estan en posició estàtica.</p>
3 <div class="caixaInline">caixa1</div>
4 <div class="caixaInline">caixa2</div>
5 <div class="caixaInline">caixa3</div>
6 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
7 </div>
8 <div>
9 <p>Caixa contenidora: les caixes estan en posició estàtica,

excepte la caixa2, que està en posició relativa.</p>
10 <div class="caixaInline">caixa1</div>
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11 <div class="caixaRel">caixa2</div>
12 <div class="caixaInline">caixa3</div>
13 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
14 </div>

El desplaçament relatiu d’una caixa no afecta la resta de caixes adjacents, les quals es
mostren a la mateixa posició (vegeu la figura 2.15).

Figura 2.15. Posició estàtica

Podeu provar aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/xVPpXX.

3. Posicionament absolut

En aquest model, la posició de la caixa s’estableix de manera absoluta respecte
del seu element contenidor. L’element contenidor de referència serà el que estigui
posicionat de qualsevol manera diferent de position:static.

Si no hi ha cap element que pugui fer de referència, llavors ho serà la finestra del
navegador, que no s’ha de confondre amb l’element <body>.

La nova posició de la caixa s’indica mitjançant les propietats top, right, bottom
i left, de tal manera que:

• El valor de la propietat top indica el desplaçament des de la vora superior
de la caixa fins a la vora superior de l’element contenidor de referència.

• El valor de la propietat right indica el desplaçament des de la vora dreta
de la caixa fins a la vora dreta de l’element contenidor de referència.

• El valor de la propietat bottom indica el desplaçament des de la vora inferior
de la caixa fins a la vora inferior de l’element contenidor de referència.

• El valor de la propietat left indica el desplaçament des de la vora esquerra
de la caixa fins a la vora esquerra de l’element contenidor de referència.

Les caixes posicionades de manera absoluta surten del flux normal de la pàgina,
fet que provoca que la resta d’elements es moguin.

Utilització dels estils de posicionament anteriors per comprovar la posició absoluta
respecte de la posició normal

1 <div>
2 <p>Caixa contenidora: les caixes estan en posició estàtica.</p>
3 <div class="caixaInline">caixa1</div>
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4 <div class="caixaInline">caixa2</div>
5 <div class="caixaInline">caixa3</div>
6 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
7 </div>
8 <div>
9 <p>Caixa contenidora: les caixes estan en posició estàtica,

excepte la caixa2 que està en posició absoluta.</p>
10 <div class="caixaInline">caixa1</div>
11 <div class="caixaAbs">caixa2</div>
12 <div class="caixaInline">caixa3</div>
13 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
14 </div>

La caixa 2 està posicionada de manera absoluta, fet que provoca que la resta d’elements
de la pàgina modifiquin la seva posició i ocupin el seu lloc (vegeu la figura 2.16).

Figura 2.16. Posició absoluta

Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/aNVEVy.

4. Posicionament fix

En aquest model, la caixa es converteix en un element inamovible, de manera
que la seva posició a la pantalla sempre és la mateixa independentment dels altres
elements i de si l’usuari puja o baixa la finestra del navegador. És un cas particular
de posicionament absolut.

Utilització dels estils de posicionament anteriors per comprovar la posició fixa
respecte a la posició normal

1 <div>
2 <p>Caixa contenidora: les caixes estan en posició estàtica.</p>
3 <div class="caixaInline">caixa1</div>
4 <div class="caixaInline">caixa2</div>
5 <div class="caixaInline">caixa3</div>
6 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
7 </div>
8 <div>
9 <p>Caixa contenidora: les caixes estan en posició estàtica,

excepte la caixa2 que està en posició fixa.</p>
10 <div class="caixaInline">caixa1</div>
11 <div class="caixaFixa">caixa2</div>
12 <div class="caixaInline">caixa3</div>
13 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
14 </div>

El resultat que obtindreu es pot veure en la figura 2.17.
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Figura 2.17. Posició fixa

Podeu provar l’anterior exemple en l’enllaç següent: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/PNOERg.

5. Posicionament flotant

En aquest model es desplaça la caixa tot el possible a la dreta o a l’esquerra de
la línia en la qual es troba, i llavors aquesta caixa deixa de formar part del flux
normal de la pàgina, de manera que la resta de caixes ocupen el seu lloc.

La propietat CSS que permet posicionar una caixa de forma flotant s’anomena
float, i pot prendre per valors left, right, none i inherit.

Utilització dels estils de posicionament anteriors per comprovar la posició flotant
respecte a la posició normal

1 <div>
2 <p>Caixa contenidora. Les es caixes estan en posició estàtica.<

/p>
3 <div class="caixaBlock">caixa1</div>
4 <div class="caixaBlock">caixa2</div>
5 <div class="caixaBlock">caixa3</div>
6 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
7 </div>
8 <div>
9 <p>Caixa contenidora. Les caixes estan en posició estàtica,

excepte la caixa1 que té un posicionament flotant a la
dreta.</p>

10 <div class="caixaFlotantDreta">caixa1</div>
11 <div class="caixaBlock">caixa2</div>
12 <div class="caixaBlock">caixa3</div>
13 </div>

El resultat que obtindreu es pot veure en la figura 2.18.
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Figura 2.18. Posició flotant

Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/oxopQM.

Utilització dels estils de posicionament anteriors per comprovar la posició flotant
respecte a la posició normal

1 <div>
2 <p>Caixa contenidora. Les caixes estan en posició estàtica.</p>
3 <div class="caixaBlock">caixa1</div>
4 <div class="caixaBlock">caixa2</div>
5 <div class="caixaBlock">caixa3</div>
6 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
7 </div>
8 <div>
9 <p>Caixa contenidora. Les caixes estan en posició estàtica,

excepte la caixa2 que té posició flotant a l’esquerra.</p>
10 <div class="caixaBlock">caixa1</div>
11 <div class="caixaFlotantEsquerra">caixa2</div>
12 <div class="caixaBlock">caixa3</div>
13 </div>

El resultat que obtindreu es pot veure en la figura 2.19.

Figura 2.19. Posició flotant respecte de la normal

Podeu provar l’exemple anterior en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/QNOaoN.



Disseny d’interfícies web 94 Disseny de la interfície web. Estils

Utilització dels estils de posicionament anteriors per comprovar la posició flotant
respecte a la posició normal

1 <div>
2 <p>Caixa contenidora. Les caixes estan en posició estàtica.</p>
3 <div class="caixaBlock">caixa1</div>
4 <div class="caixaBlock">caixa2</div>
5 <div class="caixaBlock">caixa3</div>
6 <div class="caixaBlock">caixa4</div>
7 </div>
8 <div>
9 <p>Caixa contenidora. Totes les caixes estan en posició flotant

a l’esquerra.</p>
10 <div class="caixaFlotantEsquerra">caixa1</div>
11 <div class="caixaFlotantEsquerra">caixa2</div>
12 <div class="caixaFlotantEsquerra">caixa3</div>
13

14 </div>

El resultat que obtindreu es pot veure en la figura 2.20.

Figura 2.20. Posició flotant respecte a l’esquerra

Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/KzyZLN.

Es poden utilitzar tots els tipus de posicionament, ja que en funció del que vulguem
aconseguir ens interessarà posicionar la caixa d’un element utilitzant un tipus o
un altre. Tot i això, el més utilitzat és el flotant.

A més a més, la propietat CSS clear permet especificar si un element pot estar
al costat dels elements flotants que el precedeixen o s’ha de moure cap avall per
sota d’ells. Aquesta propietat es pot aplicar tant als elements flotants cpm els no
flotants.

Exemple d’utilització de la propietat clear

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf−8" />
5 <title>Primera pàgina web</title>
6 <style>
7 p {
8 float: left;
9 max−width:150px;
10 min−height: 50px;
11 background−color: lightblue;
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12 margin−left: 5px;
13 padding: 20px 2px 2px 20px;
14

15 }
16

17 p.clear {
18 clear: both;
19 background−color: blue;
20 }
21 </style>
22 </head>
23 <body>
24 <p>Text del primer paràgraf</p>
25 <p>Text del segon paràgraf</p>
26 <p class="clear">Text del paràgraf que es vol apartar</p>
27

28

29 </body>
30 </html>

Figura 2.21. Visualització d’elements amb posicionament flotant

Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/RRxjoy.

Visualització al navegador

Quan el navegador visualitza una pàgina web crea una caixa per a cada element
HTML, i aquesta es pot modificar amb CSS. Per tant, els factors que té en compte
a l’hora de generar cada caixa són:

• La mida de la caixa, si és que s’ha establert a través de les propietats width
i height.

• El tipus d’element HTML, és a dir, block o inline.

• El posicionament de la caixa.

• Les relacions entre elements (on es troba cada element, elements descen-
dents, etc).

• Altre tipus d’informació, com per exemple la mida de les imatges i de la
finestra del navegador.
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A més a més, CSS defineix propietats per controlar la visualització de les caixes.
Aquestes propietats són display, visibility, overflow i z-index.

En la taula 2.15 apareixen els valors que poden prendre aquestes propietats.

Taula 2.15. Valors de les propietats

Propietat Valors

display inline, block, none, list-item, run-in,
inline-block, table, inline-table,
table-row-group, table-header-group,
table-footer-group, table-row,
table-column-group, table-column, table-cell,
table-caption, inherit

visibility visible, hidden, collapse, inherit

overflow visible, hidden, scroll, auto, inherit

z-index auto, numero, inherit

Les propietats display i visibility permeten amagar qualsevol element de la
pàgina. La propietat display permet amagar un element perquè desaparegui de la
pàgina i així els altres elements puguin ocupar el seu lloc. En canvi, visibility
permet fer invisible un element; el navegador crearia la caixa, però no la mostraria.

De fet, la propietat display ofereix moltes més possibilitats que amagar o mostrar
un element, i en realitat modifica la manera com es visualitza un element. Així
doncs, els valors més utilitzats d’aquesta propietat són:

• inline: mostra l’element com si fos en línia, independentment de si ho és
o no.

• block: mostra l’element com si fos en bloc, independentment de si ho és o
no.

• none: oculta l’element i fa que desaparegui de la pàgina.

Visualització de les propietats ”display” i ”visibility”

1 <div>
2 <p>Caixa2. display:none</p>
3 <p>Caixa7. visibility:hidden</p>
4 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa1 </div>
5 <div class="caixaFlotantEsquerra" style="display:none"> Caixa2

</div>
6 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa3 </div>
7 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa4 </div>
8 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa4 </div>
9 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa6 </div>
10 <div class="caixaFlotantEsquerra" style="visibility:hidden">

Caixa7 </div>
11 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa8 </div>
12 </div>

El resultat es pot veure en la figura 2.22.
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Figura 2.22. Visualització de les propietats ’display’ i ’visibility’

En general, quan s’oculta un element no es vol que segueixi ocupant lloc. Així, per aconseguir aquest
efecte és millor usar ’display’ que ’visibility’.

Podeu provar l’exemple anterior en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/ONOqMg.

La propietat overflow s’utilitza per controlar la manera com es visualitzen els
continguts que sobresurten de la caixa que té definida.

Visualització de la propietat ”overflow”

1 <div>
2 <p>Caixa1. overflow:hidden</p>
3 <p>Caixa4. overflow:visible</p>
4 <p>Caixa6. overflow:scroll</p>
5 <div class="caixaFlotantEsquerra" style="overflow:hidden">

Caixa1 caixa1 caixa1</div>
6 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa2 </div>
7 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa3 </div>
8 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa4 </div>
9 <div class="caixaFlotantEsquerra" style="overflow:visible">

Caixa4 caixa4 caixa4 </div>
10 <div class="caixaFlotantEsquerra" style="height: 50px; overflow

:scroll"> Caixa6 caixa6 caixa6</div>
11 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa7 </div>
12 <div class="caixaFlotantEsquerra"> Caixa8 </div>
13 </div>

El resultat que obtindreu es pot veure en la figura 2.23.

Figura 2.23. Visualització de la propietat ’overflow’

L’anterior exemple el podeu provar en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/Rajvdr.

La propietat z-index controla la posició tridimensional d’un element que s’esta-
bleix sobre el tercer eix Z, i així permet establir quina caixa es veu per damunt
d’una altra, tal com es veu en la figura 2.24.
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Figura 2.24. Posició de les caixes

2.1.8 Regles arrova

A més de les regles CSS que es defineixen a través del seu selector, hi ha una sèrie
de regles anomenades regles arrova que tenen usos molt diversos.

Les regles arrova comencen sempre amb el símbol ”@” seguit d’un nom clau; es
poden declarar en un full extern o incrustat. Algunes es poden consultar en la taula
2.16.

Taula 2.16. Regles @

Regla Descripció

@import Agrega els estils CSS d’un document extern.

@media Aplica les regles que conté al tipus de dispositiu que
s’especifica.

@font-face Especifica una font no inclosa en el navegador que
l’usuari es descarregarà.

@charset Especifica quin és el joc de caràcters que farem
servir dins del fitxer CSS.

@page Estableix las dimensions, l’orientació i els marges del
quadre d’un document.

@supports Especifica una o diverses condicions, que en cas de
complir-se s’aplicaran els estils definits.

A continuació teniu alguns exemples d’utilització d’aquestes regles:

Regla @media

1 /* Definició de diferents estils per diferents tipus de medis.*/
2 @media print {
3 body{ font−size: 10pt }
4 }
5 @media screen {
6 body { font−size: 12pt }
7 }
8 @media screen, print {
9 body { line−height: 1.2 }
10 }

Regla @font-face

1 /* Inclusió d’una font que preveiem que el navegador no tindrà
instal ·lada, per així utilitzar−la després en la definició de
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l’estil per als paràgrafs. */
2 @font−face {
3 font−family: DeliciousRoman;
4 src: url("Delicious−Roman.otf");
5 }
6

7 p {
8 font−family: DeliciousRoman, Helvetica, Arial, sans−serif;
9 }

Regla @charset

1 /* activa el joc de caràcters per al full d’estil a Unicode UTF−8
*/

2 @charset "UTF−8";
3 /* activa el joc de caràcters per al full d’estil Latin−9 (llengü

es de l’oest d’Europa, amb el símbol de l’euro) */
4 @charset ’iso−8859−15’;

Regla @page

1 /* definim els marges d’impressió de la pàgina. */
2 @page {margin−left: 1cm; margin−right: 0.5cm;}

Regla @supports

1 /*si la propietat display pren per valor flex, s’aplicaran els
següents estils:*/

2 @supports (display:flex) {
3 section { display: flex }
4 ...
5 }

2.1.9 Test i validació CSS

Per verificar que el codi CSS és correcte, la gran majoria dels editors d’HTML i
CSS contenen unes eines que permeten fer una sèrie de proves per validar-lo.

Si es vol fer aquest test amb l’editor Brackets, el que es farà serà utilitzar l’extensió
CSSLint.

Aquesta extensió afegeix una icona a la barra d’estat, de tal manera que cada
vegada que es guarda el full d’estils es valida.

Tal com es mostra en la figura 2.25, en el cas que no hi hagi cap error es mostra
una icona de color verd. En cas que sí que n’hi hagi, tal com podeu veure en la
figura 2.26, es mostra un triangle groc.
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Figura 2.25. Visualització del validador CSSLint a l’editor Brackets

Figura 2.26. Visualització del validador CSSLint a l’editor Brackets

Aquest validador no tan sols detecta els errors, sinó que també proporciona
consells per millorar els fulls d’estils. Tal com es mostra en la figura 2.27, fent
clic en el triangle taronja podeu veure els errors detectats.

Figura 2.27. Visualització dels errors del validador CSSLint

Alternativament, també es pot verificar que el codi en CSS és correcte mitjançant
la web jigsaw.w3.org/css-validator.

La validació es pot dur a terme de diverses maneres:

• Indicant l’URL complet de la pàgina que desitgem validar.

• Pujant el document CSS.

• Escrivint el codi CSS directament.
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Llavors seleccionem More Options i allí ens assegurem que a Perfil està selecci-
onat CSS Versión 3. Finalment, polsem el botó Check, tal com es mostra en la
figura 2.28.

Figura 2.28. Pantalla del validador de W3

En la figura 2.29 veiem la pantalla d’informació dels errors CSS trobats.

Figura 2.29. Pantalla d’informació de l’error CSS trobat
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El contingut d’un web es
podria presentar per

pantalla en una columna en
un telèfon mòbil o en dues
columnes en una tauleta, i

en tres columnes en un
ordinador.

En el cas que no hi hagués cap error CSS, es mostraria una pantalla com la de la
figura 2.30.

Figura 2.30. Pantalla que indica que no hi ha hagut cap error

2.2 Disseny web adaptatiu

El creixent ús de dispositius mòbils i tauletes per accedir a Internet en substitució
de l’ordinador fa palès que molts llocs web no estan optimitzats per visualitzar-
se correctament en aquests dispositius. Així, molts dels dispositius solen estar
limitats per la mida de la pantalla i requereixen un enfocament diferent sobre com
presentar el contingut.

En conseqüència, tal com es pot apreciar en la figura 2.31, hi ha diferents mides de
pantalla en telèfons mòbils, tauletes, ordinadors de sobretaula, consoles de jocs,
televisors, etc. Les mides de pantalla seran sempre canviants, per la qual cosa
és important que el lloc web pugui adaptar-se a qualsevol mida de pantalla en
l’actualitat o en el futur.

Figura 2.31. Mida de les pantalles
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Es defineix el disseny adaptatiu o, en anglès, Responsive Web Design, com
una tècnica de disseny i desenvolupament web que permet que un lloc web es
vegi correctament en tots els tipus de dispositius: ordinadors de sobretaula,
portàtils, tauletes, telèfons mòbils, televisors, etc.

El disseny adaptatiu s’aconsegueix amb l’ús dels fulls d’estil CSS aplicats als
elements HTML de les pàgines web. Així, es pot canviar la mida, amagar,
encongir, engrandir o moure el contingut de la pàgina per fer-lo visible i adequat
a qualsevol pantalla.

2.2.1 Tècniques per crear un disseny adaptatiu

Per tal que el lloc web sigui adaptatiu és important que disposi de diverses versions
perquè es pugui visualitzar correctament des de qualsevol dispositiu amb diferents
mides de pantalla i resolucions. D’aquesta manera, almenys caldria disposar de:

• Una versió per a telèfon mòbil.

• Una versió per mòbil en mode apaïsat.

• Una versió per a la tauleta.

• Una versió per a ordinador d’escriptori.

No s’ha d’oblidar que l’experiència d’ús és molt diferent amb un dispositiu o amb
un altre, ja que la mida de la pantalla d’un mòbil acostuma a ser més petita, a pesar
que la seva resolució pot ser més gran que la d’un monitor de 17”.

Així que no tan sols és necessari adaptar el contingut a la pantalla, sinó que també
cal tenir en compte les necessitats de l’usuari i les capacitats del dispositiu. Per
això, també caldrà considerar el que vol fer l’usuari en primer lloc i mostrar-li la
informació en funció d’aquest criteri. Tampoc s’ha de suposar que l’usuari amb
un telèfon mòbil no voldrà accedir a tota la informació del lloc, i per tant caldrà
idear la manera d’accedir a la informació, com es mostra i en quin ordre.

Les tècniques que s’utilitzaran per crear el disseny adaptatiu són:

• Media queries que permetin saber quin tipus de dispositiu i quines són les
dimensions de la pantalla de l’usuari.

• Un grid flexible, és a dir, un disseny de pàgina basat en una quadrícula que
pugui adaptar-se a la resolució de la pantalla.

• Continguts i imatges flexibles als quals, utilitzant estils CSS, s’apliquen
canvis d’escala dinàmics per tal que s’adaptin a la mida de la pantalla.

La resolució de pantalla de
l’iPhone5S és de 1.136 x
640 px, mentre que la del
Nexus5 és 1.920 x 1.080 px.
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Disseny web fluid ’vs.’ adaptatiu

Una web té un disseny líquid o fluid quan el contingut s’ajusta horitzontalment a la mida
de la pantalla sense necessitat de la barra de desplaçament horitzontal (scroll).

El problema sorgeix tant en pantalles molt grans com en pantalles molt petites, ja que el
disseny es desajusta, bé perquè apareixen grans espais en blanc o bé perquè les imatges
es miniaturitzen i els textos es tornen il·legibles.

Per obviar aquests problemes, els dissenyadors poden crear diverses versions en CSS
segons la pantalla on s’hagi de visualitzar, suportant així una càrrega de treball addicional
sobre el manteniment de les diferents versions.

En un disseny adaptatiu o responsive, el disseny es basa en una quadrícula flexible i
els blocs s’ordenen i es jerarquitzen de tal manera que els elements es mostren en una o
diverses columnes, en funció de la mida de la pantalla (figura 2.32).

Figura 2.32. Visualització dels elements d’una pàgina web en diferents tipus de
dispositiu

2.2.2 ’Media queries’

Una media query és una consulta que dóna informació del tipus de medi en què
es visualitza la pàgina web, per així poder limitar els estils que s’hi aplicaran. El
resultat d’aquesta consulta serà un booleà, així que quan sigui vertader s’aplicaran
les regles d’estil corresponents, seguint les normes de cascada.

Vegem amb un exemple la sintaxi d’una media query:

Especifiquem la consulta al <head> de la pàgina HTML a través de l’element
<link>.

1 <link rel="stylesheet" media="screen and (width:780px)" href="estils780.css" />

I la mateixa consulta es podria especificar en un document CSS a través d’una
regla @media:

1 @media screen and (width:780px) {
2 ...
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3 }

Els diferents tipus de medis que podem especificar són:

• screen (valor per defecte): per a presentació en pantalles d’ordinadors no
paginats.

• print: per a la sortida per una impressora.

• projection: per a presentació en projectors.

• handheld: per a dispositius de mà (típicament petita pantalla, d’amplada
limitada).

• aural: per a sintetitzadors de veu.

• braille: per a presentació en dispositius Braille.

• tty: per a pantalla en cel·les de caràcters.

• tv: per a presentació en televisors.

• all: per a tots els dispositius de sortida.

Vegeu en la taula 2.17 els criteris que podem usar en les consultes.

Taula 2.17. Criteris per a les ’media queries’

Criteri Valor Mín./Màx. Descripció

width Llargada Sí Per examinar l’amplada de la zona de
visualització del navegador.

height Llargada Sí Per examinar l’altura de la zona de visualització
del navegador

device-width Llargada Sí Per examinar l’amplada física de la pantalla de
difusió.

device-height Llargada Sí Per examinar l’altura física de la pantalla de
difusió.

orientation Landscape o
portrait

No Per examinar si l’usuari utilitza tauleta tàctil
verticalment, portrait o horitzontalment,
landscape.

aspect-ratio Ràtio Sí Per examinar el coeficient ample/alt.

device-aspect-ratioRàtio Sí Per examinar el coeficient físic ample/alt de la
pantalla.

color Sí Per examinar si el suport de difusió utilitza el
color (valor per defecte en cas que no s’hagi
especificat), o el blanc i negre o una escala de
grisos.

color-index Número Sí Per examinar el número de colors de la taula de
colors.

monochrome Número Sí Per examinar el número de nivells de gris per als
dispositius monocroms.

resolution DPI Sí Per examinar la resolució de la pantalla de
visualització expressada en DPI.

scan Progressive o
interlace

No Per examinar el tipus d’exploració de les
pantalles de televisió.
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Taula 2.17 (continuació)

Criteri Valor Mín./Màx. Descripció

grid Número No Per examinar si la pantalla de difusió utilitza una
quadrícula amb una única mida de font.

Es poden redactar consultes utilitzant operadors lògics con són not, and i only. A
més a més, les llistes separades per comes (”,”) es comporten com l’operador or.

Vegem alguns exemples per conèixer el funcionament de diversos criteris de cerca:

Exemples de ’media queries’

Per examinar si la finestra té una amplada de 700 px o més i la pantalla està en horitzontal:

1 @media (min−width: 700px) and (orientation: landscape) { ... }

Per examinar si la finestra té una amplada de 700 px o més, la pantalla està en horitzontal
i el dispositiu és un televisor:

1 @media tv and (min−width: 700px) and (orientation: landscape) {
... }

Per examinar si l’amplada mínima és 700 px o si el dispositiu està en horitzontal:

1 @media (min−width: 700px), handheld and (orientation: landscape)
{ ... }

Per examinar pantalles que no tinguin una resolució de 780 px:

1

2 @media screen and (not width:780px) {
3 ...
4 }

Podeu consultar la següent web per obtenir més informació sobre les me-
dia queries: developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Media_Queries /U-
sing_media_queries.

El ’viewport’

Pràcticament tots els navegadors de dispositius mòbils, en entrar en un lloc web,
analitzen la seva mida i l’escalen perquè es mostri completament a la pantalla; en
conseqüència, segons com estigui optimitzat el web, és possible que el resultat
sigui molt petit.

El viewport és l’àrea visible del navegador. En els navegadors per a mòbils
no es correspon a la mida real de la pantalla en píxels, sinó a l’espai que la
pantalla està emulant que té.

Per exemple, un iPhone que tingui la pantalla en vertical té unes dimensions de
320 px, però en realitat el dispositiu està emulant 980 px.

Per solucionar aquesta situació es pot alterar el viewport que està configurat en el
navegador a través de l’element HTML <meta>, que ubicarem en el <head> de la
pàgina web.
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Les característiques o els paràmetres que podem modificar del viewport s’especifi-
quen a l’atribut content separades per coma. Vegeu en la taula 2.18 les diferents
característiques que podem configurar.

Taula 2.18. Paràmetres del ’viewport’

Paràmetre Descripció

width Amplada del viewport.

height Altura del viewport.

initial-scale Escala inicial del document.

minimum-scale Escala mínima configurable del document.

maximum-scale Escala màxima configurable del document.

user-scalable Si es permet o no a l’usuari fer zoom.

D’aquesta manera, podem fixar l’amplada i l’alçada del viewport amb píxels
(320 px, 480 px, etc.), o bé també podem usar dues constants: device-width
i device-height, referents a l’amplada i a l’alçada del dispositiu mòbil.

Exemple de definició del ’viewport’

1 <head>
2 ...
3 <meta name="viewport" content="width=device−width, initial−

scale=1.0" />
4 ...
5 </head>

A la figura 2.33 i a la figura 2.34 hi veiem com es visualitza el contingut de la
pàgina web en un telèfon mòbil si no s’hi ha definit el viewport, i com es veu si el
viewport està definit.

Figura 2.33. Visualització en un iPhone 6 d’una pàgina web sense el ’viewport’ definit

Visualització mitjançant l’opció ’toggle device mode’ de les eines del desenvolupador que inclou el navegador Chrome

Figura 2.34. Visualització en un iPhone 6 d’una pàgina web amb el ’viewport’ definit

Visualització mitjançant l’opció //toggle device mode// de les eines del desenvolupador que inclou el navegador Chrome
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Així, veieu que en la primera imatge el viewport no està definit i el paràgraf
es veu molt petit, i que en la segona sí està definit i per tant el paràgraf es veu
correctament.

2.2.3 Desenvolupar un ’grid’ fluid

Hi ha pàgines web que estan estructurades en el que s’anomena grid, que significa
que la pàgina està dividida en columnes. D’aquesta manera és molt senzill
col·locar-hi els elements, tal com s’aprecia en la figura 2.35.

Figura 2.35. Col·locació dels elements en el ’grid’

Visualització sobre la ubicació dels elements d’una pàgina web

Aquest disseny s’aconsegueix definint per a cada fila, row, la distribució del
nombre de columnes, col, que ens interessi. Vegem en l’exemple següent el codi
CSS per a la creació d’un grid fluid de 12 columnes i l’aplicació d’aquest grid en
HTML.
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Estils CSS que defineixen un ’grid’ fluid

1 * {
2 box−sizing: border−box;
3 }
4 @media only screen and (max−width: 768px) {
5 /* Per a telèfons mòbils: */
6 [class*="col−"] {
7 width: 100%;
8 }
9 }
10 .row:after {
11 content: "";
12 clear: both;
13 display: block;
14 }
15 [class*="col−"] {
16 float: left;
17 padding: 15px;
18 }
19 @media only screen and (min−width: 768px) {
20 .col−1 {width: 8.33%;}
21 .col−2 {width: 16.66%;}
22 .col−3 {width: 25%;}
23 .col−4 {width: 33.33%;}
24 .col−5 {width: 41.66%;}
25 .col−6 {width: 50%;}
26 .col−7 {width: 58.33%;}
27 .col−8 {width: 66.66%;}
28 .col−9 {width: 75%;}
29 .col−10 {width: 83.33%;}
30 .col−11 {width: 91.66%;}
31 .col−12 {width: 100%;}
32 }
33 html {
34 font−family: "Lucida Sans", sans−serif;
35 }
36 .header {
37 background−color: #9933cc;
38 color: #ffffff;
39 padding: 15px;
40 }
41 .footer {
42 background−color: #9933cc;
43 color: #ffffff;
44 padding: 15px;
45 text−align: center;
46 }
47 .menu ul {
48 list−style−type: none;
49 margin: 0;
50 padding: 0;
51 }
52 .menu li {
53 padding: 8px;
54 margin−bottom: 7px;
55 background−color :#33b5e5;
56 color: #ffffff;
57 box−shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba

(0,0,0,0.24);
58 }
59 .menu li:hover {
60 background−color: #0099cc;
61 }
62 .aside p {
63 height: 100px;
64 padding: 8px;
65 margin: 0;
66 background−color :#33b5e5;
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67 color: #ffffff;
68 box−shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12), 0 1px 2px rgba

(0,0,0,0.24);
69 }

Exemple d’utilització del ’grid’ definit en els estils anteriors

1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 ...
5 <meta name="viewport" content="width=device−width, initial−scale

=1.0">
6 ...
7 </head>
8 <body>
9 <header>
10 <div class="header">
11 <h1>Estudis de grau superior d’Informàtica</h1>
12 </div>
13 </header>
14

15 <content>
16 <div class="row">
17 <div class="col−9">
18 <div class="row">
19 <nav>
20 <div class="col−3 menu">
21 <ul>
22 <li>ASIX</li>
23 <li>DAM</li>
24 <li>DAW</li>
25 </ul>
26 </div>
27 </nav>
28 <div class="col−9">
29 <article>
30 <h2>M1. Sistemes informàtics</h2>
31 <p>Bloc 1. 118 hores (8 hores setmanals)</p>
32 <p>Bloc 2. 80 hores (5 hores setmanals)</p>
33 </article>
34 </div>
35 </div>
36 <div class="row">
37 <div class="col−3"></div>
38 <div class="col−9">
39 <article>
40 <h2>M2. Bases de dades</h2>
41 <p>Bloc 1. 132 hores (9 hores setmanals)</p>
42 <p>Bloc 2. 99 hores (7 hores setmanals). Inclou treball

en equip i pràctica virtual obligatòria.</p>
43 </article>
44 </div>
45 </div>
46 <div class="row">
47 <div class="col−3"></div>
48 <div class="col−9">
49 <article>
50 <h2>M3. Programació</h2>
51 <p>Bloc 1. 85 hores (5 hores setmanals). Inclou treball

en equip i pràctica virtual obligatòria.</p>
52 <p>Bloc 2. 80 hores (5 hores setmanals). Inclou treball

en equip i pràctica virtual obligatòria.</p>
53 </article>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57

58 <div class="col−3">
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59 <div class="row">
60 <div class="col−12">
61 <aside>
62 <div class="aside">
63 <p> links d’interès</p>
64 </div>
65 </aside>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69

70 </div>
71 </content>
72

73 <footer>
74 <div class="footer">
75 <p>IOC − Institut Obert de Catalunya</p>
76 </div>
77 </footer>
78 </body>
79 </html>

El resultat apareix en la figura 2.36 i la divisió de l’espai en la figura 2.37.

Figura 2.36. Visualització de la pàgina web

Figura 2.37. Divisió de l’espai
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I en la figura 2.38 es visualitza com es veuria en una pantalla petita.

Figura 2.38. Visualització en pantalla petita

Podeu provar aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/WwjzGb?editors=1100.

Fixeu-vos en l’exemple anterior, com en una fila (row) només hi pot haver
columnes (col) i que el contingut sempre se situa dins de les columnes. Alhora
teniu que dins d’una columna hi pot haver una altra fila, la qual també es dividirà
en 12 columnes.

Amb aquest disseny de grid es veu que els blocs es posicionen en un lloc o un
altre en funció de la mida de la pantalla. Aquest funcionament és degut al fet que
la posició de les columnes és flotant, i que per a mides de pantalla inferiors a 768
px l’amplada de la columna és del 100%.

Cal remarcar la dificultat que hi pot haver en aquest tipus de grid si es vol canviar
la disposició d’alguns dels blocs quan es canvia la mida de la pantalla, com per
exemple fer que el menú de navegació (els botons ASIX, DAM i DAW ) apareguin
damunt del bloc links d’interès enlloc de després del header.
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2.2.4 Desenvolupar un ’grid’ flexible

El desenvolupament d’un grid flexible es basa en el nou model de caixa, flexbox.
Així doncs, podem crear una caixa o contenidor flexible a través de la propietat
CSS display: flex. D’aquesta manera, la declaració d’aquesta propietat
converteix de manera automàtica els seus elements fills directes en flexibles.

Un contenidor flexible té un eix principal, main axis, que és la direcció en la qual
es posicionen els elements flexibles, i també té un eix transversal, perpendicular a
l’eix principal. Aquests dos eixos tenen una sèrie de propietats que controlen com
es posiciona cada element flexible en relació amb els altres.

Vegeu en la figura 2.39 la disposició dels dos eixos.

Figura 2.39. Model de caixa flex

Font: https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/

Vegem en la taula 2.19 les diferents propietats CSS que ens permetran crear el
contenidor flexible.

Taula 2.19. Propietats CSS per al contenidor flexible

Propietat Descripció

flex-direction Especifica com se situen els elements dins del
contenidor. Els valors que pot prendre són row,
row-reverse, column, column-reverse.

flex-wrap Especifica si el contenidor té una o diverses línies.
Els valors que pot prendre són: no-wrap, wrap,
wrap-reverse.

flex-flow Propietat abreujada de les propietat anteriors.
flex-flow: row wrap.

Exemple de caixa flexible

1 #caixaFlex {
2 display: flex;
3 display: −webkit−flex;
4 flex−direction: row;
5 −webkit−flex−direction: row;
6 flex−wrap: wrap;
7 −webkit−flex−wrap: wrap;
8 }
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2.2.5 Continguts i imatges flexibles

Els continguts i les imatges que formaran part de la pàgina web també han de ser
flexibles. No és objectiu d’aquesta unitat com mostrar imatges flexibles; per tant,
ens limitarem a tractar el contingut flexible.

En la taula 2.20 es poden consultar les propietats CSS que es poden assignar als
elements que estan dins del contenidor.

Taula 2.20. Propietats CSS per al contingut flexible

Propietat Descripció

order Per establir l’ordre en què apareixen els elements d’una caixa flexible. Per
defecte és 0.

flex-grow Especifica el factor de creixement, és a dir, quant creix un element en
relació amb els altres quan hi ha espai disponible en el contenidor. Per
defecte és 0.

flex-shrink Especifica el factor de reducció, és a dir, quant decreixerà un element en
relació amb els altres quan no hi hagi espai disponible en el contenidor.
Per defecte és 1.

flex-basis Pren el mateix valor que la propietat width. Especifica la mida inicial de
l’element abans de distribuir l’espai lliure amb les propietats anteriors. Per
defecte és main-size (auto).

flex Propietat abreujada de les anteriors.

Les propietats per alinear els elements flexibles es poden consultar en la taula 2.21.

Taula 2.21. Propietats CSS per alinear els elements flexibles

Propietat Descripció

justify-content Permet alinear els elements en l’eix principal. Pren per valor flex-start,
flex-end, center, space-between, space-around.

align-items Permet alinear tots elements en l’eix transversal. Pren per valor: auto,
flex-start, flex-end, center, baseline, stretch.

align-self Permet alinear els elements individuals en l’eix transversal; així doncs,
sobreescriu la propietat anterior.

En la figura figura 2.40 i la figura 2.41 es pot apreciar com s’alineen els elements
en funció de les propietats anteriors.

Figura 2.40. Alineament sobre l’eix prin-
cipal

Font: https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/
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Figura 2.41. Alineament sobre l’eix trans-
versal

Font: https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/

Vegem un exemple sobre com definir un contenidor i elements flexibles:

Estils per a un disseny flexible

1 body {
2 font: 18px Arial;
3 background: #eeeeee;
4 }
5

6 #main {
7 min−height: 450px;
8 margin: 0px;
9 padding: 0px;
10 display: −webkit−flex;
11 display: flex;
12 −webkit−flex−flow: row;
13 flex−flow: row;
14 }
15

16 #main > article {
17 margin: 4px;
18 padding: 5px;
19 border: 1px solid #ccc;
20 border−radius: 2pt;
21 background: #white;
22 −webkit−flex: 3 1 60%;
23 flex: 3 1 60%;
24 −webkit−order: 2;
25 order: 2;
26 }
27

28 #main > nav {
29 margin: 4px;
30 padding: 5px;
31 border: 1px solid #8888bb;
32 border−radius: 2pt;
33 background: #33b5e5;
34 −webkit−flex: 1 6 20%;
35 flex: 1 6 20%;
36 −webkit−order: 1;
37 order: 1;
38 }
39

40 #main > aside {
41 margin: 4px;
42 padding: 5px;
43 border: 1px solid #8888bb;
44 border−radius: 2pt;
45 background: #33b5e5;
46 −webkit−flex: 1 6 20%;
47 flex: 1 6 20%;
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48 −webkit−order: 3;
49 order: 3;
50 }
51

52 header,
53 footer {
54 display: block;
55 margin: 2px;
56 padding: 15px;
57 min−height: 50px;
58 border: 1px solid #771199;
59 border−radius: 2pt;
60 background: #9933cc;
61 color: #ffffff;
62 text−shadow: 1px 1px #aaa;
63 }
64

65 @media all and (max−width: 640px) {
66 #main,
67 #page {
68 −webkit−flex−flow: column;
69 flex−flow: column;
70 }
71 #main > article,
72 #main > nav,
73 #main > aside {
74 −webkit−order: 0;
75 order: 0;
76 }
77 #main > nav,
78 #main > aside,
79 header,
80 footer {
81 min−height: 50px;
82 }
83 }

Exemple d’utilització dels estils anteriors

1 <header>
2 <h1>Estudis de grau superior d’Informàtica</h1></header>
3 <div id=’main’>
4 <article>article</article>
5 <nav>menú de navegació</nav>
6 <aside>Links d’interès</aside>
7 </div>
8 <footer>IOC − Institut Obert de Catalunya</footer>

El resultat es pot visualitzar en la figura 2.42.
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Figura 2.42. Elements flexibles

Podeu provar l’anterior exemple en l’enllaç següent: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/YqrGYB.

Heu vist a l’exemple anterior la utilització de les propietats display, flex i
order, i també com el contingut de la pàgina en HTML es simplifica moltíssim.

Fixeu-vos també com, per assegurar la compatibilitat amb altres navegadors, es
repeteix la mateixa propietat CSS amb el seu prefix -webkit-.

2.3 Bootstrap ’framework’

En moltes ocasions, per crear una interfície web es pot partir d’una infraestructura
o esquelet que ja conté molts dels elements necessaris per a la implementació
d’una aplicació web.

Un framework, en general, és una estructura conceptual de suport definida,
amb mòduls concrets de software que poden ser utilitzats com a base per a
l’organització i el desenvolupament de software.

L’objectiu dels frameworks és proporcionar una estructura comuna perquè els
desenvolupadors no ho hagin de fer des de zero i puguin reutilitzar el codi
proporcionat.

Actualment existeixen diversos frameworks per poder desenvolupar el nostre
lloc web, com poden ser: Bootstrap (getbootstrap.com), Angular (angularjs.org),
Foundation (oundation.zurb.com), Leaf (getleaf.com) o Materialize (materiali-
zecss.com), entre molts d’altres.

En aquest apartat s’utilitzarà el framework Bootstrap 3. Les seves característiques
més rellevants són:

• És un framework fàcil, ràpid i gratuït per al desenvolupament de la interfície
web.
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Avantatge d’usar una CDN

El temps per carregar el lloc web
és més ràpid. A causa del fet que
molts usuaris ja han descarregat
Bootstrap d’una CDN, quan es

visiti el nostre lloc web es
carregarà des de la memòria cau.

A més a més, quan l’usuari en
faci la petició, aquesta serà

servida del servidor més pròxim
a ell.

• Inclou plantilles basades en HTML i CSS, així com plugins JavaScript.

• Proporciona la capacitat de crear dissenys adaptatius.

2.3.1 Com obtenir i instal·lar Bootstrap

Hi ha dues formes d’iniciar l’ús de Bootstrap en el nostre lloc web:

1. Descarregar Bootstrap a getbootstrap.com i seguir les instruccions que s’hi
proporcionen.

2. Incloure Bootstrap d’una CDN (Content Delivery Network).

Una vegada descarregat, el descomprimirem i obtindrem els fitxers necessaris per
utilitzar Bootstrap:

• Carpeta css: aquí hi trobem els fitxers bootstrap.css i bootstrap-theme.css.
El primer és el que hem de vincular en els nostres projectes. I el segon és
opcional, conté estils prefabricats per a botons, barres de navegació, etc. Els
fitxers .min són els mateixos; la diferència és la mida i la lectura, ja que a la
versió mínima s’han tret les tabulacions i salts de línia.

• Carpeta js: aquí hi trobem els fitxers bootstrap.js i la seva versió reduïda
bootstrap.min.js. Aquest fitxer conté totes les llibreries JavaScript, rutines
que fan que Bootstrap sigui més dinàmic i interactiu. Per exemple, menús
desplegables i altres funcionalitats.

• Carpeta fonts: hi trobem les fonts glyphicon Bootstrap, que ens proporci-
onen l’opció d’utilitzar fonts enlloc d’imatges per mostrar icones bàsiques.
Amb això aconseguim que el lloc sigui molt més ràpid de carregar i que
consumeixi menys ample de banda. Tots els fitxers d’aquesta carpeta
responen a la mateixa font, amb diferents formats que s’adeqüen als diferents
navegadors.

Per vincular el framework Bootstrap descarregat a la nostra pàgina web:

Inclusió del ’framework’ Bootstrap descarregat

1 <head>
2 ...
3 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
4 </head>
5

6 <script src="js/boostrap.min.js"></script>

De manera alternativa, podem utilitzar els estils Bootstrap des d’una CDN.
Inclourem en el codi:
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Inclusió del ’framework’ Bootstrap des d’una CDN

1 <head>
2 ...
3

4 <!−− estils CSS −−>
5 <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/

bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" />
6

7 <!−− llibreria JQuery −−>
8 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/

jquery.min.js"></script>
9

10 <!−− plugins JavaScript −−>
11 <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/

bootstrap.min.js"></script>
12

13 </head>

2.3.2 El contenidor

Bootstrap 3 requereix d’un element contenidor per embolcallar els continguts del
lloc i col·locar el grid bootstrap. Podem triar dos tipus de contenidors:

• .container: defineix un contenidor adaptable d’amplada fixa.

• .container-fluid: defineix un contenidor adaptable d’ample total, és a dir,
la seva amplada es correspon a l’amplada del wiewport.

Definició d’un contenidor fluid

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 ...
5 <meta name="viewport" content="width=device−width, initial−

scale=1">
6 </head>
7 <body>
8 <div class="container−fluid">
9 ...
10 </div>
11 </body>
12 </html>

2.3.3 Bootstrap ’grid’

Els sistema de graella, grid, s’utilitza per crear dissenys de pàgina a través d’una
sèrie de files i columnes que acullen el contingut. Bootstrap inclou un sistema
grid responsive fluid i mobile firts de 12 columnes com a màxim.

Aquest sistema funciona de la següent manera:

Els preprocessadors SASS i
LESS són eines que
permeten escriure
pseudocodi CSS (variables,
condicions, bucles,
funcions) que serà convertit
en CSS real.
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Per obtenir més informació
sobre els estils que

conformen el grid de
Bootstrap podeu consultar

la web:
getbootstrap.com/css/#grid.

• Les files, rows, han d’anar dins d’un contenidor d’amplada fixa o fluida.
D’aquesta manera, s’estableix el seu alineament i farciment.

• El contingut es col·loca dins de les columnes.

En la figura 2.43 hi podem veure una representació del grid de Bootstrap en 12
columnes i com es poden combinar entre si.

Figura 2.43. Representació del Bootstrap ’grid’

El sistema Bootstrap grid ofereix quatre mides de quadrícula per als diferents
tipus de dispositius. Així doncs, la classe que s’utilitza per definir cada fila de
la quadrícula és .row, i les classes que s’utilitzen per definir les columnes són:

• .col-xs-(num_columnes): per a telèfons mòbils (<768 px).

• .col-sm-(num_columnes): per a tauletes (>=768 px).

• .col-md-(num_columnes): per a ordinadors (>=992 px).

• .col-lg-(num_columnes): per a pantalles grans (>=1200 px).

Exemple utilització de diferents mides de columnes

1 <div class="container">
2 <div class="row">
3 <div class="col−xs−12">
4 <p>Dispositius molt petits (Telèfons, amplada més petita de

768px)</p>
5 </div>
6 </div>
7 <div class="row">
8 <div class="col−xs−6" style="background−color:purple;height:40

px;">col−xs−4</div>
9 <div class="col−xs−6" style="background−color:pink;height:40px;

">col−xs−4</div>
10 </div>
11

12 <div class="row">
13 <div class="col−sm−12">
14 <p>Dispositius petits (tauletes, amplada més gran o igual a

768px)</p>
15 </div>
16 </div>
17 <div class="row">
18 <div class="col−sm−6" style="background−color:purple;height:40

px;">col−sm−4</div>
19 <div class="col−sm−6" style="background−color:pink;height:40px;

">col−sm−4</div>
20 </div>
21

22 <div class="row">
23 <div class="col−md−12">
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24 <p>Dispositius mitjans (ordinadors, amplada més gran o igual
a 992px)</p>

25 </div>
26 </div>
27 <div class="row">
28 <div class="col−md−6" style="background−color:purple;height:40

px;">col−md−4</div>
29 <div class="col−md−6" style="background−color:pink;height:40px;

">col−md−4</div>
30 </div>
31

32 <div class="row">
33 <div class="col−lg−12">
34 <p>Dispositius grans (ordinadors, amplada més gran o igual a

1200px)</p>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="row">
38 <div class="col−lg−6" style="background−color:purple;height:40

px;">col−lg−4</div>
39 <div class="col−lg−6" style="background−color:pink;height:40px;

">col−lg−4</div>
40 </div>
41 </div>

El resultat serà el que es pot veure en la figura 2.44.

Figura 2.44. Representació de les mides de columnes

En la figura 2.44 podeu veure com totes les files es parteixen en dues columnes horitzontals,
però quan modifiquem la mida del navegador cada fila s’acomoda verticalment en funció
de la classe i de la resolució. Així doncs, els divs col-sm-6 mantindran la seva estructura
en dues columnes alineades horitzontalment, però quan la mida del viewport sigui menor
a 768 px aquestes s’acomodaran verticalment. Igualment passa amb les altres.

Podeu provar l’exemple anterior en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/EKQPdZ.

A més a més, Bootstrap proporciona columnes d’amplada mixtes. Suposem que
volem distribuir l’espai en dues columnes amb el 50% cadascuna, de tal manera
que les dues columnes no ocupin sempre el 50%, sinó que en dispositius més grans
de 1.200 px aquests divs ocupin el primer un 33% i el segon un 66%. Farem:

Exemple d’utilització de columnes d’amplada mixta

1 <div class="container">
2 <div class="row">
3 <div class="col−md−12">
4 <p>Divisió 50% i 50% </p>
5 </div>
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6 </div>
7 <div class="row">
8 <div class="col−md−6" style="background−color:blue;">col−md−6</

div>
9 <div class="col−md−6" style="background−color:lightblue;">col−

md−6</div>
10 </div>
11 <div class="row">
12 <div class="col−md−12">
13 <p>Divisió 50% 50% per dispositius mitjans, 33% 66% per a

grans</p>
14 </div>
15 </div>
16 <div class="row">
17 <div class="col−md−6 col−lg−4" style="background−color:blue;">

col−md−6</div>
18 <div class="col−md−6 col−lg−8" style="background−color:

lightblue;">col−md−6</div>
19 </div>
20 <div class="row">
21 <div class="col−md−12">
22 <p>Divisió 33% 66% dispositius petits, 50% 50% mitjans i 25%

75% per a grans. </p>
23 </div>
24 </div>
25 <div class="row">
26 <div class="col−sm−3 col−md−6 col−lg−4" style="background−color

:blue;">col−md−6</div>
27 <div class="col−sm−9 col−md−6 col−lg−8" style="background−color

:lightblue;">col−md−6</div>
28 </div>
29 </div>

Divisió 50%/50% per a dispositius mitjans, 33%/66% per a grans; Divisió 33%/66% per a
dispositius petits, 50%/50% per a mitjans i 25%/75% per a grans.

Podeu provar l’anterior exemple en l’enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/GZQoVP.

Vegeu a la figura 2.45 com la mida de les columnes es redimensiona en funció de
l’amplada i la resolució del viewport.

Figura 2.45. Representació de columnes d’amplada mixta

De la mateixa manera, en Bootstrap també disposem d’utilitats per ocultar i
mostrar un element basant-nos en la mida del dispositiu i la resolució del viewport.

Així doncs, podem usar les classes següents per mostrar elements div:
.visible-xs, .visible-sm, .visible-md i .visible-lg. I per amagar
elements div basant-nos en la mida del viewport: .hidden-xs, .hidden-sm,
.hidden-md i .hidden-lg.
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Netejar columnes

A causa dels quatre nivells de quadrícula disponibles, ens trobem amb certs
problemes quan canviem la disposició en les diferents resolucions, ja que les
columnes poden no tenir el mateix contingut i algunes són més altes que d’altres.
Per solucionar-ho utilitzem la classe .clearfix.

Exemple sense ”clearfix”

1 <div class="container">
2 <div class="row">
3 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:red;

height:40px;">.col−xs−6 .col−sm−3</div>
4 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:blue;">.

col−xs−6 .col−sm−3</div>
5 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:green;">

.col−xs−6 .col−sm−3 (left)</div>
6 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:yellow;"

>.col−xs−6 .col−sm−3 (right)</div>
7 </div>
8 </div>

El resultat que obtindreu és el que es pot veure en la figura 2.46.

Figura 2.46. Visualització sense ”clearfix”

L’exemple el podeu provar en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/ONQXax.

Vegeu a l’exemple anterior on es posiciona la columna verda en canviar la mida
del viewport.

Exemple amb ”clearfix”

1 <div class="container">
2 <div class="row">
3 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:red;

height:40px;">.col−xs−6 .col−sm−3</div>
4 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:blue;">.

col−xs−6 .col−sm−3</div>
5 <div class="clearfix visible−xs"></div>
6 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:green;">

.col−xs−6 .col−sm−3 (left)</div>
7 <div class="col−xs−6 col−sm−3" style="background−color:yellow;"

>.col−xs−6 .col−sm−3 (right)</div>
8 </div>
9 </div>

El resultat és el que es pot veure en la figura 2.47.

Figura 2.47. Visualització amb ”clearfix”
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Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/WwMxYJ.

Vegeu en l’exemple anterior com, amb la utilització de la classe clearfix, la
columna verda s’alinea amb la columna de la seva esquerra.

Desplaçar columnes

Utilitzem la classe -offset- per desplaçar qualsevol columna cap a la dreta.
Aquesta classe augmenta la mida del marge esquerre de la columna en una
quantitat equivalent a aquest nombre de columnes. Per exemple, la classe
.col-md-offset-6 desplaça la columna cap a la dreta o dóna marges a l’esquerra
d’una amplada equivalent a sis columnes.

Exemple de desplaçament de columnes

1 <div class="container">
2 <div class="row">
3 <div class="col−md−4" style="background−color:red;">.col−md−4</

div>
4 <div class="col−md−4 col−md−offset−4" style="background−color:

blue;">.col−md−4 .col−md−offset−4</div>
5 </div>
6

7 <div class="row">
8 <div class="col−md−3 col−md−offset−3" style="background−color:

green;">.col−md−3 .col−md−offset−3</div>
9 <div class="col−md−3 col−md−offset−3" style="background−color:

yellow;">.col−md−3 .col−md−offset−3</div>
10 </div>
11

12 <div class="row">
13 <div class="col−md−6 col−md−offset−3" style="background−color:

purple;">.col−md−6 .col−md−offset−3</div>
14 </div>
15 </div>

El resultat és el que es pot veure en la figura 2.48.

Figura 2.48. Exemple de desplaçament de columnes

L’anterior exemple el podeu provar en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/wGyWNy.

Vegeu com entre la columna vermella i blava hi ha un òfset igual a la mida de tres
columnes, i com les columnes verda, groga i també la vermella tenen un òfset de
tres columnes.

Reordenar elements

Amb les classes -pull-, el que fem és estirar l’element a la seva esquerra el
nombre de columnes que especifiquem. I amb les classes -push-, el que fem
és empènyer l’element a la dreta el nombre de columnes que especifiquem.
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Exemple de reordenació de columnes

1 <div class="container">
2 <div class="row">
3 <div class="col−md−9 col−md−push−3" style="background−color:red

;">.col−md−9 .col−md−push−3</div>
4 <div class="col−md−3 col−md−pull−9" style="background−color:

blue;">.col−md−3 .col−md−pull−9</div>
5 </div>
6 </div>

El resultat es pot veure en la figura figura 2.49.

Figura 2.49. Ordenació d’elements

Podeu provar l’exemple anterior en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/WwMxWy.

Vegeu que la columna vermella l’hem empès cap a la dreta, i que la columna blava
l’hem estirat cap a l’esquerra, i així les veiem en l’ordre invers.

2.3.4 Elements

El framework Bootstrap 3 proporciona estils per representar múltiples elements,
com són la tipografia, les taules, les imatges, el formularis, els botons, etc. Totes
les seves propietats es poden consultar a: getbootstrap.com/css.

Vegeu en la taula 2.22 algunes classes definides per Bootstrap referents a la
tipografia.

Taula 2.22. Classes Bootstrap 3 per a la tipografia

Classe Descripció

.lead Per destacar un text.

.text-left Alinea el text a l’esquerra.

.text-center Centra el text.

.text-right Alinea el text a la dreta.

.list-inline Mostra els elements de la llista horitzontalment.

.list-unstyled Per definir una llista sense vinyeta.

Vegeu en la taula 2.23 algunes classes definides per Bootstrap referents a les taules.

Taula 2.23. Classes Bootstrap 3 per a les taules

Classe Descripció

.table Aplica els estils bàsics de Bootstrap3 a les taules.

.table-striped Alterna el color de fons per millorar la llegibilitat dels
continguts.

.table-bordered Mostra les quatre vores de cada cel·la de la taula.
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Taula 2.23 (continuació)

Classe Descripció

.table-hover Modifica lleugerament l’aspecte de les files quan
l’usuari passa el ratolí per damunt d’aquestes.

.table-condensed Mostra els continguts de la taula de manera més
compacta.

Vegeu en la taula 2.24 algunes classes definides per Bootstrap per decorar les
imatges.

Taula 2.24. Classes Bootstrap 3 per a les imatges

Classe Descripció

.img-rounded Arrodoneix els vèrtexs de la imatge.

.img-thumbnail Mostra la imatge amb un farciment blanc i una vora
fina. Simulant l’apecte de fotografies antigues.

.img-circle Converteix la imatge en un cercle.

Vegeu en la taula 2.25 algunes classes definides per Bootstrap per als formularis.

Taula 2.25. Classes Bootstrap 3 per als formularis

Classe Descripció

.form-control Estableix amplada width: 100% als elements
<input>, <textarea> i <select>.

.form-group Agrupa el camp del formulari amb el seu <label>.

.form-horizontal Agrupa el camp del formulari amb el seu <label>
horitzontalment.

A més a més, també inclou components CSS que cobreixen les necessitats més
habituals: icones, menús desplegables, barres de navegació, barres de progrés,
objectes multimèdia, etc.

Podeu consultar com utilitzar i incloure aquests components a: getboots-
trap.com/components.

Exemple de menú desplegable utilitzant Bootstrap 3

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3

4 <head>
5 <meta charset="utf−8">
6 <title>Primera pàgina web</title>
7 <meta name="viewport" content="width=device−width, initial−

scale=1">
8 <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/

bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
9 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery

/1.12.0/jquery.min.js"></script>
10 <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/

bootstrap.min.js"></script>
11 </head>
12

13 <body>
14

15 <div class="container">
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16 <h2>Menú desplegable</h2>
17 <div class="dropdown">
18 <button class="btn btn−info dropdown−toggle" type="button"

data−toggle="dropdown">Exemple botó 1
19 <span class="caret"></span></button>
20 <ul class="dropdown−menu">
21 <li><a href="#">HTML</a></li>
22 <li><a href="#">CSS</a></li>
23 <li><a href="#">JavaScript</a></li>
24 <li class="divider"></li>
25 <li><a href="#">Qui som</a></li>
26 </ul>
27 </div>
28 </div>
29

30 <div class="container">
31 <div class="row">
32 <div class="jumbotron">
33 <h1>Text destacat: programació web</h1>
34 <p>Utilitza els principals llenguatges de programació:

HTML, CSS i JavaScript.</p>
35 <p><a class="btn btn−primary btn−lg" role="button">Més...

</a></p>
36 </div>
37 </div>
38 </div>
39

40 </body>
41

42 </html>

El resultat serà el que es pot veure en la figura 2.50.

Figura 2.50. Menú desplegable i jumbotron

L’anterior exemple el podeu provar en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/LNJvKo.

Cal tenir en compte les consideracions següents:

• Per crear un menú s’utilitza la classe .dropdown sobre l’etiqueta <div>.

• El botó button serà l’element que obre el menú. També podria ser un enllaç.

• Per donar estil al botó s’han utilitzat les classes .btn i .btn-info, les quals
fan que el botó es vegi amb aquesta forma i color.

• Perquè el botó obri el menú cal utilitzar la classe .dropdown-toggle i
l’atribut data-toggle=“dropdown”.

• Perquè es vegi la fletxa que indica que s’obrirà un menú en fer clic al botó
s’utilitza la classe .caret.
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• Per crear el menú s’utilitza una llista <ul> amb la classe .dropdown-menu.

• Cada element del menú es representarà amb l’element <li>.

• Per crear el text destacat s’utilitza la classe que ofereix Bootstrap, anomena-
da .jumbotron.

Vegeu un exemple de formulari amb Bootstrap per donar d’alta un usuari:

Exemple de formulari utilitzant Bootstrap 3

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf−8">
5 <title>Primera pàgina web</title>
6 <meta name="viewport" content="width=device−width, initial−

scale=1">
7 <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/

bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
8 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery

/1.12.0/jquery.min.js"></script>
9 <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/

bootstrap.min.js"></script>
10 </head>
11

12 <body>
13

14 <div class="container">
15 <div class="row text−left">
16 <div class="col−xs−6 ">
17 <h2>Alta Usuari:</h2>
18 <form role="form">
19 <div class="form−group">
20 <label for="nom_1">Nom:</label>
21 <input type="text" class="form−control" id="nom_1" placeholder="

Escriu el teu nom">
22 </div>
23 <div class="form−group">
24 <label for="email_1">Correu electrònic:</label>
25 <input type="email" class="form−control" id="email_1"

placeholder="Escriu el teu correu electrònic">
26 </div>
27 <div class="form−group">
28 <label for="contrasenya_1">Contrasenya:</label>
29 <input type="password" class="form−control" id="contrasenya_1"

rows="4" placeholder="Escriu la contrasenya"/>
30 </div>
31 <button type="submit" class="btn btn−default">Enviar</button>
32 </form>
33 </div>
34 </div>
35 </div>
36 </body>
37 </html>
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El resultat es pot veure en la figura 2.51.

Figura 2.51. Formulari amb Bootstrap

2.4 Cas pràctic amb Bootstrap: Acadèmia esTUdia

En aquest cas pràctic creareu un document web utilitzant el framework Bootstrap
per a una acadèmia que fa cursos. L’aparença que ha de tenir és la que es mostra
en la figura 2.52.

Figura 2.52. Aparença del lloc web d’esTUdia

Visualització en el navegador de la pàgina web inicial

Primerament, creareu la capçalera amb el menú de navegació utilitzant
les classes .navbar i .navbar-default. Aquesta barra té l’identificador
bs-example-navbar-collapse-1 i mostrarà els ítems “Inici” i “Cursos”, però
si la mida de la pantalla es redueix es reduirà en un sol botó.
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El codi HTML serà com el de l’exemple:

Codi HTML per a la barra de navegació

1 <section id="header" class="container−fluid">
2 <div class="row">
3 <nav class="navbar navbar−default">
4 <div class="container−fluid">
5 <div class="navbar−header">
6 <button type="button" class="navbar−toggle" data−

toggle="collapse" data−target="#bs−example−navbar
−collapse−1">

7 <span class="sr−only">Menú</span>
8 <span class="icon−bar"></span>
9 <span class="icon−bar"></span>
10 <span class="icon−bar"></span>
11 </button>
12 </div>
13 <div class="collapse navbar−collapse" id="bs−example−

navbar−collapse−1">
14 <ul class="nav navbar−nav">
15 <li class="active"><a href="#">Inici</a></li>
16 <li><a href="#seccio2">Cursos</a></li>
17 </ul>
18 </div>
19 </div>
20 </nav>
21 </div>
22 </section>

A més a més, també serà necessari modificar alguns estils CSS del framework
Bootstrap perquè es vegi amb els colors escollits. Per tant, utilitzareu l’ inspector
del navegador, tal com es mostra en la figura 2.53, per tal de localitzar els estils
que cal modificar. Atès que no es recomana modificar el framework, serà necessari
crear un estil amb el mateix nom i s’hi introduiran les propietats que es volen
modificar o afegir.

Figura 2.53. Visualització de l’inspector per cercar els estils

Inspector del navegador Chrome

Els estils CSS referents la barra de navegació que cal modificar per tal que la seva
aparença sigui la desitjada són:

Estil per a la barra de navegació

1 .navbar−default {
2 background−color: #18bc9c;
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3 }
4 .navbar−default .navbar−nav > li > a {
5 color: #DBFBF4;
6 }
7 .navbar−default .navbar−nav > li > a:hover,
8 .navbar−default .navbar−nav > li > a:focus {
9 color: #fff;
10 }
11 .navbar−default .navbar−nav > .active > a,
12 .navbar−default .navbar−nav > .active > a:hover,
13 .navbar−default .navbar−nav > .active > a:focus {
14 color: #fff;
15 background−color: #0E705C;
16 }

Seguidament, per crear el carrusel amb les imatges caldrà tenir primer les imatges
que mostrarà. En aquest cas sempre mostra la mateixa imatge amb el fons verd de
900 x 400 px.

Les classes que proporciona Bootstrap per crear el carrusel es poden veure en la
taula 2.26.

Taula 2.26. Classes que proporciona Bootstrap per crear un carrusel

Classe Descripció

.slide Afegeix una transició CSS i efecte d’animació quan
es passa d’un element al següent.

.carousel-indicator Afegeix indicadors per al carrusel. Aquests són els
petits punts a la part inferior de cada diapositiva.

.carousel-inner Afegeix les diapositives al carrusel.

.item Especifica el contingut de cada diapositiva.

.left carousel-control Afegeix un botó esquerre al carrusel , que permet a
l’usuari tornar entre les diapositives.

.right carousel-control Afegeix un botó dret al carrusel, que permet a l’usuari
tornar entre les diapositives.

.carousel-caption Permet especificar un títol.

Així doncs, el codi per inserir el carrusel és:

Codi HTML per inserir un carrusel

1 <section id="seccio1" class="container−fluid">
2 <div class="row">
3 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data−ride="

carousel">
4 <!−− Indicadors −−>
5 <ol class="carousel−indicators">
6 <li data−target="#myCarousel" data−slide−to="0" class="

active"></li>
7 <li data−target="#myCarousel" data−slide−to="1"></li>
8 <li data−target="#myCarousel" data−slide−to="2"></li>
9 </ol>
10

11 <!−− slides −−>
12 <div class="carousel−inner" role="listbox">
13 <div class="item active">
14 <img src="./img/imatge1.jpg" alt="ESO i Batxillerat"

width="460" height="345">
15 <div class="container">
16 <div class="carousel−caption">
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17 <h2>Acadèmia <strong>esTUdia</strong></h2>
18 <h3>Us facilitem l’obtenció de títols oficials.</h3

>
19 <p class="glyphicon glyphicon−thumbs−up"></p>
20 <p><a class="btn btn−lg btn−primary" href="#seccio2

" role="button">Més informació</a></p>
21 </div>
22 </div>
23 </div>
24

25 <div class="item">
26 <img src="./img/imatge1.jpg" alt="Informàtica" width="

460" height="345">
27 <div class="container">
28 <div class="carousel−caption">
29 <h2>Acadèmia <strong>esTUdia</strong></h2>
30 <h3>Assoleix les competències TIC.</h3>
31 <p class="glyphicon glyphicon−thumbs−up"></p>
32 <p><a class="btn btn−lg btn−primary" href="#seccio2

" role="button">Més informació</a></p>
33 </div>
34 </div>
35 </div>
36

37 <div class="item">
38 <img src="./img/imatge1.jpg" alt="Idiomes" width="460"

height="345">
39 <div class="container">
40 <div class="carousel−caption">
41 <h2>Acadèmia <strong>esTUdia</strong></h2>
42 <h3>Millora la teva fluïdesa en llengües

extrangeres.</h3>
43 <p class="glyphicon glyphicon−thumbs−up"></p>
44 <p><a class="btn btn−lg btn−primary" href="#seccio2

" role="button">Més informació</a></p>
45 </div>
46 </div>
47 </div>
48

49

50 <!−− controls a dreta i esquerra −−>
51 <a class="left carousel−control" href="#myCarousel" role=

"button" data−slide="prev">
52 <span class="glyphicon glyphicon−chevron−left" aria−

hidden="true"></span>
53 <span class="sr−only">Anterior</span>
54 </a>
55 <a class="right carousel−control" href="#myCarousel" role

="button" data−slide="next">
56 <span class="glyphicon glyphicon−chevron−right" aria−

hidden="true"></span>
57 <span class="sr−only">Següent</span>
58 </a>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </section>

També es poden modificar els estils CSS de Bootstrap per canviar l’aspecte del
carrusel. Per a això es poden crear aquests estils:

Estils per al carrusel

1 .carousel−inner > .item > img,
2 .carousel−inner > .item > a > img {
3 width: 70%;
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4 margin: auto;
5 }
6 .carousel−control.right {
7 background−image:linear−gradient(to right, #18bc9c 0%, #DBFBF4

100%);
8 }
9 .carousel−control.left {
10 background−image:linear−gradient(to left, #18bc9c 0%, #DBFBF4

100%);
11 }

Després cal crear els articles, per a la qual cosa serà necessari crear un grid de
dues files. En la primera s’hi localitza el títol, i en la segona els diferents articles,
els quals, en funció de la mida de la pantalla del navegador, es mostraran en una,
dues o tres columnes.

El codi HTML per inserir els articles del lloc web és:

Codi HTML per inserir els articles

1 <section id="seccio2" class="container">
2 <div class="row text−center">
3 <h2>Preparem el vostre futur</h2>
4 <hr class="small" />
5 </div>
6

7 <div class="row">
8 <div class="col−xs−12 col−sm−6 col−md−4">
9 <h3>Títols homologats</h3>
10 <figure></figure>
11 <p>Organitzem cursos per completar la vostra formació

reglada. Per això us ajudem a preparar la prova d’accés
a grau mig i superior, així com cursos de reforç per a
batxillerat.</p>

12 <a href="" class="btn btn−primary">Més...</a>
13 </div>
14

15 <div class="col−xs−12 col−sm−6 col−md−4">
16 <h3>Competències TIC</h3>
17 <figure></figure>
18 <p>Oferim la certificació de nivell mitjà i avançat per tal

d’acreditar la vostra competència TIC. Alhora,
organitzem cursos específics de programació i disseny
web. </p>

19 <a href="" class="btn btn−primary">Més...</a>
20 </div>
21

22 <div class="col−xs−12 col−sm−6 col−md−4">
23 <h3>Idiomes</h3>
24 <figure></figure>
25 <p>Avui en dia és indispensable poder demostrar un nivell

intermedi o avançat en llengües estrangeres. Segueix el
nostre pla per aconseguir millorar el teu nivell.</p>

26 <a href="" class="btn btn−primary">Més...</a>
27 </div>
28 </div>
29

30 <div class="row text−center">
31 <hr class="small" />
32 </div>
33

34 </section>

I els estils que cal modificar perquè el botons i el text es vegin del color adient
són:
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Estils per als botons i text del lloc web

1 .btn−primary {
2 background−color:#18bc9c;
3 border−color: #0E705C
4 }
5

6 .btn−primary:hover, .btn−primary:active , .btn−primary:focus, .
btn−primary:active:focus{

7 background−color:#0E705C;
8 border−color: #041E18;
9 }
10

11 div[class*="row"] > h2, div[class*="col−"] > h3 {
12 color:#999999;
13 }

Finalment, es crea el peu de pàgina utilitzant l’estil .panel-footer.

Codi HTML per inserir el peu de pàgina

1 <section class="container−fluid">
2 <div class="row">
3 <footer class="panel−footer">
4 <p class="text−center">Acadèmia esTUdia</p>
5 </footer>
6 </div>
7 </section>

I els estils que cal modificar són:

Estil per modificar el color del peu de pàgina

1 .panel−footer {
2 color: #fff;
3 background−color: #18bc9c;
4 }

Així doncs, el codi resultant del document web utilitzant el framework Bootstrap
serà:

Codi del lloc web

1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf−8">
5 <meta name="viewport" content="width=device−width, initial−

scale=1">
6 <title>Cas Pràctic Bootstrap</title>
7

8 <!−− Inclusió del framework Bootstrap −−>
9 <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/

bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
10 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery

/1.12.2/jquery.min.js"></script>
11 <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/

bootstrap.min.js"></script>
12

13 <!−− Estils que modifiquen i/o amplien el framework −−>
14 <style>
15 .carousel−inner > .item > img,
16 .carousel−inner > .item > a > img {
17 width: 70%;
18 margin: auto;
19 }
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20 .carousel−control.right {
21 background−image:linear−gradient(to right, #18bc9c 0%, #

DBFBF4 100%);
22 }
23 .carousel−control.left {
24 background−image:linear−gradient(to left, #18bc9c 0%, #

DBFBF4 100%);
25 }
26

27 .navbar−default {
28 background−color: #18bc9c;
29 }
30 .navbar−default .navbar−nav > li > a {
31 color: #DBFBF4;
32 }
33 .navbar−default .navbar−nav > li > a:hover,
34 .navbar−default .navbar−nav > li > a:focus {
35 color: #fff;
36 }
37 .navbar−default .navbar−nav > .active > a,
38 .navbar−default .navbar−nav > .active > a:hover,
39 .navbar−default .navbar−nav > .active > a:focus {
40 color: #fff;
41 background−color: #0E705C;
42 }
43

44 .btn−primary {
45 background−color:#18bc9c;
46 border−color: #0E705C
47 }
48 .btn−primary:hover, .btn−primary:active , .btn−primary:focus,

.btn−primary:active:focus{
49 background−color:#0E705C;
50 border−color: #041E18;
51 }
52

53 .panel−footer {
54 color: #fff;
55 background−color: #18bc9c;
56 }
57

58 div[class*="row"] > h2, div[class*="col−"] > h3 {
59 color:#999999;
60 }
61

62 </style>
63 </head>
64 <body>
65

66 <section id="header" class="container−fluid">
67 <div class="row">
68 <nav class="navbar navbar−default">
69 <div class="container−fluid">
70 <div class="navbar−header">
71 <button type="button" class="navbar−toggle" data−toggle

="collapse" data−target="#bs−example−navbar−
collapse−1">

72 <span class="sr−only">Menú</span>
73 <span class="icon−bar"></span>
74 <span class="icon−bar"></span>
75 <span class="icon−bar"></span>
76 </button>
77 </div>
78 <div class="collapse navbar−collapse" id="bs−example−

navbar−collapse−1">
79 <ul class="nav navbar−nav">
80 <li class="active"><a href="#">Inici</a></li>
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81 <li><a href="#seccio2">Cursos</a></li>
82 </ul>
83 </div>
84 </div>
85 </nav>
86 </div>
87 </section>
88

89 <section id="seccio1" class="container−fluid">
90 <div class="row">
91 <div id="myCarousel" class="carousel slide" data−ride="

carousel">
92 <!−− Indicadors −−>
93 <ol class="carousel−indicators">
94 <li data−target="#myCarousel" data−slide−to="0" class="

active"></li>
95 <li data−target="#myCarousel" data−slide−to="1"></li>
96 <li data−target="#myCarousel" data−slide−to="2"></li>
97 </ol>
98

99 <!−− slides −−>
100 <div class="carousel−inner" role="listbox">
101 <div class="item active">
102 <img src="./img/imatge1.jpg" alt="ESO i Batxillerat"

width="460" height="345">
103 <div class="container">
104 <div class="carousel−caption">
105 <h2>Acadèmia <strong>esTUdia</strong></h2>
106 <h3>Us facilitem l’obtenció de títols oficials.</h3

>
107 <p class="glyphicon glyphicon−thumbs−up"></p>
108 <p><a class="btn btn−lg btn−primary" href="#seccio2

" role="button">Més informació</a></p>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112

113 <div class="item">
114 <img src="./img/imatge1.jpg" alt="Informàtica" width="

460" height="345">
115 <div class="container">
116 <div class="carousel−caption">
117 <h2>Acadèmia <strong>esTUdia</strong></h2>
118 <h3>Assoleix les competències TIC.</h3>
119 <p class="glyphicon glyphicon−thumbs−up"></p>
120 <p><a class="btn btn−lg btn−primary" href="#

seccio2" role="button">Més informació</a></p>

121 </div>
122 </div>
123 </div>
124

125 <div class="item">
126 <img src="./img/imatge1.jpg" alt="Idiomes" width="460"

height="345">
127 <div class="container">
128 <div class="carousel−caption">
129 <h2>Acadèmia <strong>esTUdia</strong></h2>
130 <h3>Millora la teva fluència en llengües

extrangeres.</h3>
131 <p class="glyphicon glyphicon−thumbs−up"></p>
132 <p><a class="btn btn−lg btn−primary" href="#seccio2

" role="button">Més informació</a></p>
133 </div>
134 </div>
135 </div>
136
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137

138 <!−− Controls a dreta i esquerra −−>
139 <a class="left carousel−control" href="#myCarousel" role=

"button" data−slide="prev">
140 <span class="glyphicon glyphicon−chevron−left" aria−

hidden="true"></span>
141 <span class="sr−only">Anterior</span>
142 </a>
143 <a class="right carousel−control" href="#myCarousel" role

="button" data−slide="next">
144 <span class="glyphicon glyphicon−chevron−right" aria−

hidden="true"></span>
145 <span class="sr−only">Següent</span>
146 </a>
147 </div>
148 </div>
149 </div>
150 </section>
151

152 <section id="seccio2" class="container">
153 <div class="row text−center">
154 <h2>Preparem el vostre futur</h2>
155 <hr class="small" />
156 </div>
157 <div class="row">
158 <div class="col−xs−12 col−sm−6 col−md−4">
159 <h3>Títols homologats</h3>
160 <figure></figure>
161 <p>Organitzem cursos per completar la vostra formació

reglada. Per això us ajudem a preparar la prova d’accés
a grau mig i superior, així com cursos de reforç per a
batxillerat.</p>

162 <a href="" class="btn btn−primary">Més...</a>
163 </div>
164 <div class="col−xs−12 col−sm−6 col−md−4">
165 <h3>Competències TIC</h3>
166 <figure></figure>
167 <p>Oferim la certifiació de nivell mitjà i avançat per tal

d’acreditar la vostra competència TIC. Alhora,
organitzem cursos específics de programació i disseny
web. </p>

168 <a href="" class="btn btn−primary">Més...</a>
169 </div>
170 <div class="col−xs−12 col−sm−6 col−md−4">
171 <h3>Idiomes</h3>
172 <figure></figure>
173 <p>Avui en dia és indispensable poder demostrar un nivell

intermedi o avançat en llengües estangeres. Segueix el
nostre pla per aconseguir millorar el teu nivell.</p>

174 <a href="" class="btn btn−primary">Més...</a>
175 </div>
176 </div>
177 <div class="row text−center">
178 <hr class="small" />
179 </div>
180 </section>
181

182 <section class="container−fluid">
183 <div class="row">
184 <footer class="panel−footer">
185 <p class="text−center">Acadèmia esTUdia</p>
186 </footer>
187 </div>
188 </section>
189

190 </body>
191 </html>
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Podeu provar l’anterior cas pràctic en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/bpzZoR.
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3. Generació de llocs web: prototips i plantilles

Per fer el disseny i el desenvolupament d’un lloc web s’ha de tenir en compte quin
és el contingut, l’objectiu i quin serà el perfil dels usuaris finals.

Primerament, tenir aquesta informació és cabdal no tan sols per planificar i definir
el seu disseny i les eines a utilitzar, sinó també per esbrinar les tècniques posteriors
de posicionament.

En segon lloc, s’ha de fer el disseny del lloc web, alhora que cal pensar quines
imatges, continguts i components en formaran part. També cal decidir en quin
ordre apareixeran els diferents elements i la disposició de la informació en la
pàgina.

Finalment, cal decidir com s’implementa el disseny, és a dir, quins llenguatges i
eines s’utilitzaran per a cada component que s’hi vulgui incloure, així com avaluar
si es comença el lloc des de zero o s’utilitza un framework com pot ser Bootstrap,
o bé si el disseny s’adaptaria fàcilment a una plantilla web.

3.1 Fases d’un projecte web

El procés de desenvolupament d’un projecte web es porta a terme en diferents fases
per tal d’assegurar-ne l’èxit. Les fases estàndard de creació d’un lloc web acostu-
men a ser planificació, disseny, desenvolupament, publicació i manteniment.

Cadascuna d’aquestes fases executen unes tasques concretes de manera iterativa,
entenent així que una fase no comença fins que no ha acabat l’anterior; no obstant
això, en funció de l’envergadura del projecte es posa més èmfasi en una fase que
en una altra.

3.1.1 Planificació

Quan iniciem un projecte per a la creació d’un nou lloc web és important tenir
present una sèrie de factors abans d’iniciar qualsevol disseny, com són:

• L’objectiu per al qual es crea aquest lloc web.

• Els usuaris i les seves necessitats.

• El contingut que s’hi vol publicar.

• El nom del lloc web, comprovar que el domini està lliure i registrar-lo.
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Content Management
System, CMS

Plataformes software que
permeten desenvolupar un lloc

web destinat a la gestió de
continguts des d’un panell

d’administració.

• Investigar llocs similars, la competència.

D’aquesta manera, el client ens ha de fer saber l’objectiu que voldrà aconseguir
amb la pàgina web, per a així poder plantejar un disseny adequat i adaptat a
les seves necessitats. Aquesta informació l’obtindrem mitjançant entrevistes o
qüestionaris.

És important saber quins continguts s’hi volen publicar, per així poder adaptar el
disseny al contingut i no a l’inrevés. Tampoc és necessari tenir ja tots els textos i
les imatges, però sí una idea clara del que s’ha de publicar.

També és interessant estudiar altres llocs web similars i com estan posicionats.
Això ens ajudarà a recollir idees per fer el disseny posterior.

En definitiva, aquesta fase està centrada en la recollida de dades i en l’anàlisi de la
informació a incloure en funció dels objectius i usuaris finals, així com també tots
aquells requeriments tècnics per la interfície o front-end i per al back-end, com
ara llenguatges i aplicacions de desenvolupament.

3.1.2 Disseny

En aquesta fase cal establir els criteris de disseny i el model d’interfície. En primer
lloc, caldrà clarificar i estructurar visualment com s’organitza el contingut de cada
pàgina que formarà part del lloc web. Per a això també serà necessari establir
l’ordre de prioritat dels continguts i identificar els missatges més importants que
compondran cada pàgina amb independència del dispositiu en el qual es visualitzi
la web.

Posteriorment, s’hi inclourà tot allò que permeti visualitzar l’estructura de la
informació, és a dir, els colors que s’utilitzaran, els diferents tipus de lletra, les
imatges de fons, els formularis, els botons, etc.

En finalitzar aquesta fase s’ha d’obtenir un prototip on es pugui visualitzar
correctament la interfície de totes les planes del lloc web en els diferents tipus
de dispositius (ordinadors, tauletes, mòbils) i que permeti avaluar la usabilitat,
l’accessibilitat i la navegabilitat del lloc web.

3.1.3 Desenvolupament

Quan ja s’ha obtingut el disseny aprovat pel client comença la fase de desenvolu-
pament. És quan es codifica i s’implementen les funcionalitats que ha d’oferir el
lloc web.

Cal destacar que aquesta fase es pot fer des de zero, utilitzant una plantilla, o bé
emprant un CMS. En tot cas, es parteix del disseny del prototip obtingut en la fase



Disseny d’interfícies web 141 Disseny de la interfície web. Estils

de disseny i en funció de la definició d’aquest és possible que ja es disposi de la
plantilla de la web amb HTML5; si no fos així, s’hauria de fer.

Llavors s’hi incorporen els diferents estils en CSS3 que s’hagin determinat al final
de la fase anterior i es desenvolupa el codi dels elements interactius, generalment
en JavaScript. També es crearan altres components necessaris per al projecte. Per
exemple, un blog, zones de registre d’usuaris, una botiga online o altres tipus de
components, segons els requeriments de la web.

Finalment, també cal comprovar la visualització del lloc web en diferents navega-
dors i dispositius mòbils.

3.1.4 Publicació

Una vegada comprovat que tot funciona correctament, s’ha de publicar el lloc web.
Per a això cal pujar-lo al servidor on estigui allotjat el domini registrat per a aquest.

Tanmateix, usualment el nom del domini del lloc web ja s’ha registrat en la fase
de planificació, i per al seu allotjament es pot optar per algun servei de hosting
que es pot contractar a ca.dinahosting.com o a www.cdmon.com/ca.

Per tant, caldrà contractar un servei de hosting. Hi ha diverses empreses que
l’ofereixen, com pot ser dinahosting.com, cdmon.com o dondominio.com.

Finalment, s’ha de revisar que el lloc web sigui visible als principals cercadors,
i també pot resultar interessant instal·lar l’eina de seguiment estadístic Google
Analytics per obtenir informes per fer-ne el seguiment.

3.1.5 Manteniment

Cal que entenguem el lloc web com una cosa “viva”, que segueix creixent i
canviant al llarg del temps. Així que el client també ens pot demanar que efectuem
el manteniment del seu lloc web, per així adaptar-lo a noves tecnologies o afegir-hi
i modificar-ne funcionalitats.

En conseqüència, entenem que el procés de creació d’un lloc web no s’acaba mai,
ja que sempre caldrà actualitzar-ne continguts i revisar que els seus components
són els adients.

3.2 Elaboració d’un prototipus web

La fase de disseny d’un projecte web correspon a l’elaboració d’un esbós del que
seria la interfície del web, que es pot dur a terme mitjançant l’elaboració d’un
prototip.

Allotjament web, ’hosting’

Servei que ofereix al client un
espai en uns servidors amb
connexions permanents fiables
per poder publicar-hi un lloc web
i que estigui disponible a
Internet. També inclou altres
serveis com correu electrònic,
bases de dades, etc.
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Un prototip és una representació limitada d’un lloc web que permet a les
parts (clients i desenvolupadors) explorar i provar-ne l’ús.

De manera general, els passos a seguir per fer un prototipus són:

1. Pas 1. Obtenir la inspiració.

2. Pas 2. Creació d’un wireframe.

3. Pas 3. Creació d’un mockup.

4. Pas 4. Elaborar el prototipus.

En funció del tipus de projecte, se’n pot obviar algun o insistir més en un altre.
Cal destacar que el prototip final que s’obtindrà no necessàriament serà un disseny
acabat, sinó un document de treball.

3.2.1 Pas 1: obtenir la inspiració

En la fase inicial de disseny del lloc web cal una tasca de “pluja d’idees” per
part del dissenyador (i, si s’escau, del sol·licitant del lloc web) per tal d’esbrinar i
planificar quins elements hi han d’aparèixer. Per això caldrà començar deixant via
lliure a la imaginació i jugar amb els diferents elements de disseny que en poden
formar part, com per exemple si han d’aparèixer menús i de quina manera, quina
informació es vol que aparegui a la part central o la temàtica de les imatges que
s’hi volen incloure.

D’aquesta manera, el procés de creació de l’esbós inicial no té un treball concep-
tual ni tècnic; preval la creativitat, l’experiència, l’habilitat i, en moltes ocasions,
els gustos subjectius del dissenyador.

En definitiva, l’esbós ha de reflectir les idees generals sobre el projecte i, per tant,
ha de poder respondre qüestions com:

• Quins són els objectius finals de la web?

• A quin public va dirigida?

• Quin servei es vol oferir?

• Quins són els elements més característics i on es posaran? (Logos, informa-
ció de contacte...)

• On estarà la zona de navegació?

• Tindrà serveis de xarxes socials? Quines?

• Quines seran les àrees amb continguts?
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L’elaboració de l’esbós no requereix necessàriament de cap eina informàtica, fins
i tot s’acostuma a fer-lo a llapis i paper i s’hi plasmen les idees de com es vol que
sigui el lloc web. Així doncs, és una primera representació de la distribució dels
elements que ha de contenir. També s’hi poden incloure anotacions als laterals o
petits comentaris amb una mica d’informació sobre el que es vol fer.

3.2.2 Pas 2: creació del ’wireframe’

El següent pas en la creació d’un lloc web és la realització formal amb eines
informàtiques de l’esbós elaborat en la fase anterior, que s’anomena wireframe.

Un wireframe és una il·lustració de la interfície d’un document web que se
centra en l’assignació de l’espai i la priorització del contingut, així com les
funcionalitats disponibles i els comportaments desitjats.

Així doncs, els wireframes ajuden, entre altres coses, a:

• Donar prioritat als continguts determinant la quantitat i la localització de
l’espai que se’ls ha d’assignar.

• Determinar la funcionalitat prevista de la interfície de la web.

• Clarificar els espais i les formes de visualització de determinats tipus de
continguts sobre la interfície d’usuari.

• Mostrar les connexions entre pàgines.

És per aquest motiu que els wireframes no tenen estil tipogràfic, color o imatges,
ja que el seu principal objectiu és establir la funcionalitat, el comportament i la
jerarquia dels continguts.

Així que primer caldrà estructurar la informació en caixes i jerarquitzar els
continguts. Llavors caldrà establir l’ordre de la informació que es vol presentar
als usuaris que accedeixin al lloc web.

D’aquesta manera, l’estructura bàsica més comú és dividir la pàgina en tres zones:
capçalera, cos i peu. Així doncs, en primer lloc situarem els continguts de dalt a
baix, i en segon lloc, d’esquerra a dreta.

En la figura 3.1 podeu veure una proposta de wireframe per a la pàgina principal
d’una companyia d’aviació.
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’Mobile first’

Consisteix a dissenyar el lloc
web pensant primer en els

dispositius mòbils, ja que són
més petits. Així, per exemple, si
es pensa en un disseny per a un

mòbil resumirem l’article que
volem explicar per així

aconseguir-ne una versió
optimitzada.

Figura 3.1. ’Wireframe’ per a la pàgina d’entrada d’una companyia d’aviació

Per fer aquest ’wireframe’ s’ha utilitzat l’eina en línia Gliffy.

Existeixen multitud d’eines en línia gratuïtes o de pagament per fer wireframes,
com poden ser:

• Gliffy: disponible a www.gliffy.com

• Cacoo: disponible a cacoo.com

• Mockingbird: disponible a gomockingbird.com

• Lumzy: disponible a www.lumzy.com

’Wireframes’ adaptatius

Avui dia, l’accés a qualsevol lloc web es fan tant des d’un ordinador o un telèfon
mòbil com des d’una tauleta, i per aquest motiu cal definir l’estructura i l’ordre
dels continguts per a múltiples mides i resolucions de pantalla.

Molts autors apunten que per crear un wireframe adaptatiu convé començar pel
telèfon mòbil, mobile first. D’aquesta manera es garanteix que el contingut
pot servir en els dispositius més petits i després ja s’anirà ampliant el disseny
progressivament.

Per desenvolupar un disseny mobile first cal deixar de banda algunes idees
comunes que s’apliquen al disseny per a ordinadors, ja que en una pàgina web
per a mòbil en realitat hi ha dues parts importants, la capçalera i el peu de pàgina,
les quals hauran d’incloure les opcions de navegació més importants.

D’aquesta manera, el disseny per a mòbils sovint tindrà una sola columna, fet que
també provoca una visualització lineal dels continguts i característiques del lloc
web.
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En la figura 3.2 podeu veure un exemple de wireframe responsive per a la pàgina
principal d’una companyia d’aviació.

Figura 3.2. ’Wireframe’ per a la pàgina d’entrada d’una companyia d’aviació

A l’esquerra veiem el ’wireframe’ per a un ordinador i a la dreta el mateix per a un mòbil.

Mapes de navegació

Una de les tasques principals en el moment de dissenyar un lloc web és l’elecció
dels continguts i, per això, cal crear el que es diu un mapa del lloc, és a dir, una
llista de pàgines web estructurades amb una arquitectura d’enllaços adequada per
a una correcta navegació de l’usuari i un millor posicionament en els motors de
cerca.

Als wireframes es defineixen els mapes de navegació que proporcionen una
representació esquemàtica de les pàgines que formen el lloc web i mostren
des de quina pàgina o pàgines es pot accedir a les altres.

Existeixen sis tipus de mapes de navegació:

• Navegació linial: permet que l’usuari rebi la informació en l’odre adequat,
únicament amb les opcions d’anar endavant o endarrere. En la figura 3.3
podeu apreciar l’esquema que descriu aquest tipus de navegació.

Figura 3.3. Mapa de navegació linial

Representació del tipus de navegació lineal

• Navegació linial en estrella: sistema de navegació similar al linial, però es
va i es torna a l’inici. En la figura 3.4 podeu apreciar l’esquema que descriu
aquest tipus de navegació.
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Figura 3.4. Mapa de navegació en estrella

Representació del tipus de navegació en estrella

• Navegació jeràrquica o d’arbre: aquest sistema comença per una pàgina
principal en la qual es presenten diverses opcions que permeten anar
visualitzant pàgines especifiques. En la figura 3.5 podeu apreciar l’esquema
que descriu aquest tipus de navegació.

Figura 3.5. Mapa de navegació jeràrquica

Representació del tipus de navegació jeràrquica

• Navegació no linial: permet marcar un camí general de navegació, però
dóna cabuda a petites variacions.

• Navegació composta: la navegació composta és la que inclou diferents
sistemes de navegació.

• Navegació múltiple: aquesta estructura de navegació permet que cada
pàgina estigui vinculada a totes les altres.

Els mapes de navegació sovint també s’incorporen com una funcionalitat més per
a l’usuari de la pàgina web. Així, l’usuari disposa de tots els enllaços a qualsevol
pàgina del lloc web des d’un mateix punt.
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Vegeu en la figura 3.6 el mapa web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
(XTEC).

Figura 3.6. Mapa web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)

Font: http://xtec.gencat.cat/ca/MapaWeb/

3.2.3 Pas 3: creació del ’mockup’

Una vegada es té clara l’estructura dels elements que apareixeran a la interfície web
cal fer el que s’anomena mockup, que servirà per demostrar i provar el disseny.

El mockup és una composició gràfica completa que utilitza el wireframe com
a plantilla i introdueix tots els elements gràfics i visuals.

El mockup ha de ser un mitjà per representar l’aparença del producte i mostrar el
fonaments de la seva funcionalitat, i inclou els detalls visuals com són els colors,
la tipografia, les icones, les imatges, etc. En observar un mockup s’ha de tenir una
idea de com es veurà el producte final i una idea aproximada de com funciona.

Podeu veure un exemple de mockup en la figura 3.7.

Figura 3.7. ’Mockup’ per a la pàgina d’entrada d’una companyia d’aviació

Per a la realització del ’mockup’ s’ha utilitzat l’eina en línia moqups.com
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Existeixen moltes eines que permeten crear mockups. De fet, podem usar
qualsevol programa de dibuix, ja sigui vectorial, com Illustrator o Inkscape, o
programes més orientats al retoc d’imatges, com Fireworks o Photoshop.

Però també hi ha diverses eines específiques per a aquesta finalitat, algunes d’elles
fins i tot online, que permeten fer el disseny de maquetació, com són:

• Balsamiq: ofereix una versió per descarregar i una versió en línia. Disponi-
ble a balsamiq.com

• Gomockingbird: eina en línia disponible a gomockingbird.com

• Hotgloo: eina en línia disponible a www.hotgloo.com

• Invisionapp: eina en línia disponible a www.invisionapp.com

• Mockflow: eina en línia disponible a mockflow.com

• Moqups.com: eina en línia disponible a moqups.com

Interpretació de guies d’estil. Elements

Una de les formes d’assegurar-se que tot l’equip de projecte estigui en sintonia en
el moment de dissenyar les diferents parts del lloc web és crear una documentació
de disseny o una guia d’estils.

Una guia d’estils és una col·lecció d’elements predissenyats i regles que els
dissenyadors i desenvolupadors web han de seguir per assegurar-se que totes
les parts del lloc web siguin consistents i cohesionades.

Definir una guia d’estils és molt important quan diversos dissenyadors treballen
conjuntament per tal d’assegurar-se que no s’interpretin malament els estils que
s’han de seguir o que no es canviïn.

Per crear una guia d’estils caldrà definir la tipografia, la paleta de colors, les
imatges i els botons.

1. La tipografia: consisteix a crear un llistat dels tipus de font que s’utilitzaran
en el disseny web. A més, cal explicar les normes que regiran el seu ús. És a dir,
establir els estils (mida, estil i color) de la jerarquia de capçaleres i del cos del text.

En la figura 3.8 hi veiem un exemple de definició de la tipografia que s’utilitzarà
per desenvolupar el lloc web.



Disseny d’interfícies web 149 Disseny de la interfície web. Estils

Figura 3.8. Definició de la tipografia del lloc web

Aquesta informació formaria part de la guia d’estils.

2. La paleta de colors: consisteix a mostrar els colors principals del lloc web.
És important incloure el codi de color exacte i informació rellevant per a la seva
aplicació.

En la figura 3.9 hi veiem un exemple de definició dels colors que s’utilitzaran per
desenvolupar el lloc web.

Figura 3.9. Definició dels colors del lloc web

Aquesta informació formaria part de la guia d’estils.

3. Les imatges: consisteix a indicar totes les mides i proporcions de les imatges
que s’han d’usar al lloc web. També cal incloure els efectes o variacions que han
de tenir si es tracta d’una imatge destacada o si apareix en el peu de pàgina o en
altres seccions.

En la figura 3.10 hi veiem un exemple de definició dels colors que s’utilitzaran per
desenvolupar el lloc web.

Figura 3.10. Definició de la mida de les imatges que s’utilitzaran en el lloc web

Aquesta informació formaria part de la guia d’estils.

4. Botons i elements de navegació: consisteix a definir l’ús combinat de la
tipografia i la paleta de colors. Ha de mostrar com es veuran els botons i enllaços
en estat de hover, selecció i inactiu. També s’ha de descriure el disseny dels
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elements de navegació, com són fletxes de desplaçament, menús i submenús, així
com el missatge per informar que un enllaç no funciona.

En la figura 3.11 hi veiem un exemple de definició dels botons que s’utilitzaran
per desenvolupar el lloc web.

Figura 3.11. Definició de l’estil
dels botons que s’utilitzaran en el lloc
web

Aquesta informació formaria part de la guia
d’estils.

3.2.4 Pas 4: elaboració del prototip

El prototip es duu a terme per avaluar la navegació i la interacció amb l’usuari, i
serveix per definir aspectes que no han quedat reflectits en el wireframe o mockup.

Un prototip és una representació amb tots els detalls de la interfície i ens
serveix com a model de comportament del sistema.

D’aquesta manera, els prototips són navegables i serveixen per testejar elements
d’interacció, com la validació dels formularis, les icones, els botons o qualsevol
element amb què l’usuari final interactuï. Així doncs, a través de la seva creació es
poden identificar i solucionar problemes sobre l’experiència d’usuari (UX) (vegeu
la figura 3.12).

Figura 3.12. Visualització del prototip al navegador

Pàgina d’inici del prototip
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En definitiva, un prototip és una primera implementació amb HTML i CSS basada
en el mockup realitzat, en el qual es poden visualitzar tots els elements encara que
alguns no funcionin. Per exemple, en un lloc web que ofereixi un formulari per
donar-se d’alta al sistema o per validar-s’hi, el prototip ha de mostrar el formulari
encara que aquest no s’enviï a cap lloc o no estigui implementada la funcionalitat
que ha de recollir les dades.

3.3 Plantilles web

L’elaboració d’un prototip i la següent fase de desenvolupament es pot dur a terme
mitjançant el que s’anomena una plantilla web. Amb la seva utilització s’agilitza
el procés de creació de la interfície oferint, si més no, un punt de partida o una
idea aproximada del disseny que es vol aconseguir.

Una plantilla web és un conjunt de documents web predissenyats que es
poden utilitzar per inserir contingut i imatges per a així desenvolupar la
interfície del lloc web.

El principal avantatge de la utilització d’una plantilla és que permet reduir
considerablement el temps de desenvolupament i, en conseqüència, el seu cost.
Tot i això, cal avaluar si la seva utilització és apropiada, ja que en ocasions no
permeten un disseny i maquetació del lloc personalitzat. Per a això, una vegada
més, l’opció a triar per desenvolupar un lloc web estarà força condicionat no tan
sols per les eines a fer servir, sinó per l’objectiu de la web i l’usuari final a qui va
dirigida.

3.3.1 Criteris per triar una plantilla

A l’hora d’escollir una plantilla per al nostre lloc web és important tenir en compte
algunes consideracions:

• El disseny ha de reflectir el que s’està intentant comunicar, és a dir,
l’ànima del tipus de projecte o negoci que representi, ja que no és el mateix
si el lloc web s’ha de destinar a una pàgina corporativa, una botiga virtual,
un blog o una galeria d’imatges. Per tant, cal comprovar que el disseny de
la plantilla s’hi adigui.

• El disseny de la plantilla ha de ser adaptable a diferents tipus de dispositius.

• Cal comprovar que estigui optimitzada per al posicionament SEO. Si més
no, que no tingui algun error que impedeixi aparèixer als primers resultats
dels cercadors, com poden ser menús duplicats, etiquetes HTML inventades,
etc.
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Cal remarcar que algunes
plantilles són gratuïtes i
d’altres de pagament.

L’inspector del navegador
web és un eina que inclouen

els principals navegadors i
que permet examinar i

modificar l’estructura i el
disseny d’una pàgina web.

• Depenent del púbic al qual es vulgui destinar el lloc web, pot ser interessant
que la plantilla ofereixi suport per a diferents idiomes.

• També cal assegurar-nos que la plantilla sigui compatible amb la majoria
de navegadors, perquè tothom pugui visitar el nostre lloc web.

• Cal no descuidar la usabilitat de la plantilla, el seu temps de càrrega i la
facilitat a l’hora de modificar-la.

Per crear una plantilla es disposa de diverses eines informàtiques. Es poden obtenir
i descarregar plantilles de múltiples llocs web a:

• html5up.net

• templated.co

• www.zerotheme.com

També es poden obtenir plantilles per treballar amb els diferents frameworks, com
per exemple Bootstrap, a:

• startbootstrap.com

• wrapbootstrap.com/tag/seo

• themesseo.com/cat/bootstrap

3.3.2 Com utilitzar una plantilla

Una vegada descarregada la plantilla, es disposarà d’una carpeta amb diferents
recursos necessaris per utilitzar-la. Generalment hi trobem:

• Una pàgina anomenada index.html, en la qual es veu l’esquema de disseny
de la pàgina d’entrada al lloc web. Depenent de la plantilla, també s’hi
poden trobar altres pàgines HTML que proporcionaran altres dissenys per a
les pàgines considerades com a secundàries.

• Carpetes amb els fulls d’estils CSS, arxius JavaScript i imatges, així com
altres recursos per al front-end.

Amb la utilització d’una plantilla no es necessita pensar en el disseny, ja que ja
està fet, però sí que cal personalitzar-la, en la mesura que es pugui, perquè encaixi
amb les necessitats del lloc web.

Per tant, el que cal fer és:

1. Localitzar els arxius que inclou la plantilla. És a dir, els fitxers HTML, CSS
i els gràfics.
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2. Examinar l’estructura de la plantilla amb una eina d’edició web com pot
ser Brackets i buscar les parts que es desitgin modificar. Per facilitar la
localització dels elements es pot obrir la plantilla amb el navegador web i
utilitzar l’inspector.

3. Editar les àrees de text amb l’editor Brackets i afegir el nou contingut.

4. Personalitzar les imatges de la plantilla. Cal assegurar que tinguin la
mateixa mida que les originals; si no, la disposició del disseny es pot veure
deformada.

5. Treure qualsevol part de la plantilla no desitjada. No obstant això, cal fixar-
se si en treure aquests ítems es distorsiona el disseny. Si fos el cas, caldria
reemplaçar l’ítem eliminat per una imatge o text de la mateixa mida per
mantenir l’ample de la columna.

Tot i que no és recomanable modificar els fulls d’estil CSS, potser ens interessa
modificar-ne algun aspecte, com pot ser el color de fons, del text, etc.

3.3.3 Cas pràctic: creació d’un prototip a partir d’una plantilla web

En aquest cas pràctic es crearà un prototip basat en una plantilla de la pàgina
principal d’una empresa de desenvolupament de software.

Primer de tot heu de descarregar la plantilla que heu triat per al vostre lloc web.
En aquest cas es farà servir la que obtindreu a html5up.net/fractal.

Una vegada descarregada cal que la descomprimiu i que examineu els fitxers que
inclou. És important localitzar-ne el fitxer index.html i comprovar on es localitzen
les imatges i altres recursos de la plantilla, com són els fitxers CSS, main.css.

Per a la realització d’aquest cas pràctic s’ha utilitzat l’editor Brackets, però podeu
fer servir qualsevol altre editor que permeti la creació de documents HTML.

Vegeu a la figura 3.13 els documents de la plantilla oberts en l’editor Brackets.

Figura 3.13. Visualització dels documents de la plantilla

S’ha utilitzat l’editor Brackets.
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Seguidament, fareu una còpia de la plantilla per no perdre els fitxers originals i
obrireu el fitxer index.html amb el navegador. Amb l’ajuda de l’inspector (botó
dret del ratolí damunt de l’element i seleccionar inspector) localitzareu el codi
HTML i CSS referent a cada element que vulgueu modificar. Vegeu aquesta
informació en la figura 3.14.

Figura 3.14. Visualització de la plantilla amb el navegador

L’inspector es veu a la dreta, a la part de dalt hi veiem el codi HTML, i a sota el CSS referent a l’element HTML seleccionat.

En primer lloc modificareu la capçalera per tal que quedi com la de la figura 3.15.

Figura 3.15. Aparença de la capçalera de la pàgina

Per fer aquesta pàgina s’ha modificat una plantilla HTML5 i CSS3.

Així doncs, amb l’editor Brackets cal que modifiqueu el text de la capçalera i
que tragueu els elements que no siguin necessaris. El codi ha de quedar com el
següent:

Codi HTML per a la capçalera

1 <header id="header">
2 <div class="content">
3 <h1>IOC Disseny</h1>
4 <p>Ajudem a que la vostra <strong>idea</strong> es converteixi<

br />
5 en una <strong>realitat</strong></p>
6 <ul class="actions">
7 <li><a href="#one" class="button icon fa−chevron−down scrolly">M
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és informació</a></li>
8 </ul>
9 </div>
10 <div class="image phone"><div class="inner"><img src="images/

screen.jpg" alt="" /></div>
11 </div>
12 </header>

En segon lloc canviareu el cos de la plantilla. Per tant, modificareu la secció One
per tal que quedi com a la figura 3.16. És important que en modificar la imatge
aquesta tingui la mateixa mida que la imatge original de la plantilla.

Figura 3.16. Aparença del cos de la pàgina

Per fer aquesta pàgina s’ha modificat una plantilla HTML5 i CSS3.

Les icones de la secció One són enllaços a seccions posteriors, així que modifi-
careu també la secció Two i posareu un identificador a cada section per tal que
els enllaços anteriors funcionin, i també modificareu el text. També es poden
modificar els fitxers de les imatges que presenta la plantilla, però recordeu que la
mida de la imatge ha de ser la mateixa que l’original. El codi ha de quedar com el
següent:

Codi HTML per a les seccions

1 <!−− One −−>
2 <section id="one" class="wrapper style2 special">
3 <header class="major">
4 <h2>Dissenyem aplicacions que permeten millorar els vostres

processos</h2>
5 </header>
6 <ul class="icons major">
7 <li><a href="#two" class="icon fa−mobile scrolly"><span class

="label">Mobile</span></a></li>
8 <li><a href="#two2" class="icon fa−desktop scrolly"><span class=

"label">Desktop</span></a></li>
9 <li><a href="#two3" class="icon fa−cloud scrolly"><span class="

label">Cloud</span></a></li>
10 <li><a href="#two4" class="icon fa−users scrolly"><span class

="label">Users</span></a></li>
11 </ul>
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12 </section>
13

14 <!−− Two −−>
15 <section id="two" class="wrapper">
16 <div class="inner alt">
17 <section id="two1" class="spotlight">
18 <div class="image"><img src="images/pic01.jpg" alt="" /></

div>
19 <div class="content">
20 <h3>Desenvolupament d’aplicacions Apps</h3>
21 <p>Oferim solucions completes per a tot tipus de dispositius.</p

>
22 </div>
23 </section>
24 <section id="two2" class="spotlight">
25 <div class="image"><img src="images/pic02.jpg" alt="" /></div>
26 <div class="content">
27 <h3>Desenvolupament de software</h3>
28 <p>T’ajudem a escollir la millor tecnologia per a la teva

empresa.</p>
29 </div>
30 </section>
31 <section id="two3" class="spotlight">
32 <div class="image"><img src="images/pic03.jpg" alt="" /></div>
33 <div class="content">
34 <h3>Aplicacions en cloud</h3>
35 <p>Us facilitarem la comunicació amb els vostres clients.</p>
36 </div>
37 </section>
38 <section id="two4" class="special">
39 <ul class="icons labeled">
40 <h3>La tranquilitat de confiar en un equip de

professionals</h3>
41 <li><span class="icon fa−user"><span class="label">Josep Rabentó

s</span></span></li>
42 <li><span class="icon fa−user"><span class="label">Sandra Maca</

span></span></li>
43 <li><span class="icon fa−user"><span class="label">Gerard Pinyol

</span></span></li>
44 <li><span class="icon fa−user"><span class="label">Adrià Marco</

span></span></li>
45 <li><span class="icon fa−user"><span class="label">Antoni

Guillemat</span></span></li>
46 </ul>
47 </section>
48 </div>
49 </section>

En tercer lloc, inserireu un formulari de contacte a la secció 3 de la plantilla.

A la secció 4 de la plantilla, que està comentada i per tant no es visualitza, en
mostrar la plantilla hi podeu trobar exemples d’utilització d’alguns elements que
podeu utilitzar, així com també com inserir un formulari.

Fareu les modificacions necessàries per tal que es vegi com la figura 3.17, i en
acabar podeu esborrar tota la secció 4.
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Figura 3.17. Aparença del formulari de contacte

Per fer aquesta pàgina s’ha modificat una plantilla HTML5 i CSS3.

El codi resultant del formulari de contacte ha de ser com el següent:

Codi HTML per al formulari de contacte

1 <section id="three" class="wrapper style2 special">
2 <header class="major">
3 <h2>Contacta amb nosaltres</h2>
4 </header>
5 <ul class="actions">
6 <form method="post" action="#">
7 <div class="row uniform">
8 <div class="3u"></div>
9 <div class="6u$ 12u$(xsmall)">
10 <label class="align−left">Nom:
11 <input type="text" name="demo−name" id="demo−name" value=""

placeholder="Nom complet" /></label>
12 </div>
13 <div class="3u"></div>
14 <div class="6u$ 12u$(xsmall)">
15 <label class="align−left">Correu electrònic:
16 <input type="email" name="demo−email" id="demo−email" value=""

placeholder="El teu correu electrònic" /></label>
17 </div>
18 <div class="3u"></div>
19 <div class="6u$ 12u$(xsmall)">
20 <label class="align−left">Comentari:
21 <textarea name="demo−message" id="demo−message"

placeholder="Escriu el teu comentari" rows="6"></
textarea></label>

22 </div>
23 <div class="3u"></div>
24 <div class="6u$ 12u$(xsmall)">
25 <ul class="actions">
26 <li><input type="reset" value="Esborra" class="small"

/></li>
27 <li><input type="submit" value="Envia" class="special small" /><

/li>
28 </ul>
29 </div>
30 </div>
31 </form>
32 </ul>
33 </section>

En quart lloc modificareu el peu de pàgina, i el resultat hauria de ser com la següent
figura 3.18.
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Figura 3.18. Aparença del peu de pàgina

Per fer aquesta pàgina s’ha modificat una plantilla HTML5 i CSS3.

Encara que no és recomanable modificar gaire la plantilla, a vegades és necessari.
Així doncs, per tal de canviar el color de fons del peu de pàgina podeu modificar
l’atribut background-color: #828282 de l’estil #footer que trobeu al fitxer
main.css.

El codi resultant ha de ser com el següent:

Codi HTML per al peu de pàgina

1 <footer id="footer">
2 <ul class="icons">
3 <li><a href="#" class="icon fa−twitter"><span class="label">

Twitter</span></a></li>
4 <li><a href="#" class="icon fa−linkedin"><span class="label">

Instagram</span></a></li>
5 </ul>
6 <p class="copyright">&copy; <a href="#">IOC Disseny</a></p>
7 </footer>

Finalment, heu de comprovar que la pàgina es visualitza correctament en el
navegador, tal com es veu en la figura 3.19.

Figura 3.19. Visualització de part del lloc web en el navegador

Aquesta pàgina té un ’scroll’ molt llarg, i s’ha de comprovar que tots els elements es veuen i tenen el
comportament desitjat.

3.4 Sistema de gestió de continguts

Un lloc web pot estar creat amb un gestor de continguts en la seva totalitat, o bé
aquest pot ser un component més del lloc. És a dir, en un lloc web, amb la seva
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estructura i contingut, es pot incloure un component que gestioni un fòrum, un
blog, una botiga virtual, etc., i que aquest estigui gestionat a través d’un CMS
concret.

Un sistema de gestió de continguts, també conegut amb les sigles CMS,
és una aplicació web que proporciona una estructura de suport (framework)
per a la creació i administració de contingut web, tant per part dels
administradors com dels editors, com d’altres participants i usuaris.

Els gestors de continguts es poden classificar segons el seu ús i funcionalitat:

• Blogs: per a pàgines personals amb estructura cronològica que s’actualitza
regularment.

• Fòrums: per compartir opinions i fer preguntes i respostes.

• Wikis: per a desenvolupament col·laboratiu.

• Ensenyament virtual: plataforma per a continguts d’ensenyament online.

• Comerç electrònic: plataforma de gestió d’usuaris, catàleg, compres i
pagaments.

• Altres, difusió de contingut multimèdia, plataformes de gestió d’aplicacions
mòbils, etc.

Alguns dels gestors de continguts més utilitzats avui dia són Wordpress i Joomla.

3.4.1 WordPress

És un sistema de gestió de continguts enfocat a la creació de qualsevol tipus de
lloc web, encara que és molt usat per a la creació de blogs. Està desenvolupat en
PHP i MySQL. Algunes de les seves funcionalitats més importants són:

• Capacitat de crear pàgines estàtiques.

• Permet ordenar articles en categories, subcategories i etiquetes.

• Permet distribuir articles mitjançant RDF, RSS i Atom.

• Admet complements, plantilles i widgets.

El trobem disponible a wordpress.org.

Logotip de WordPress
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MVC

Patró de desenvolupament de
programari que divideix
l’aplicació en tres parts

interconnectades: el model de
dades, la interfície usuari i la

lògica de control.

RSS, Really Simple
Syndication

Família de formats de canals web
XML utilitzats per publicar

continguts actualitzats sovint, a
través de les quals es pot

compartir la informació i usar-la
en altres llocs web o programes.

Comerç electrònic,
’e-commerce’

Fa referència a una transacció
comercial en què les parts

involucrades interaccionen de
manera electrònica en lloc de

fer-ho de la manera tradicional.

3.4.2 Joomla!

És un sistema de gestió de continguts lliure i de codi obert per publicar continguts
al World Wide Web i en intranets, i alhora és un framework de desenvolupament
d’aplicacions web de tipus Model-Vista-Controlador (MVC). Aquest sistema
proporciona una sèrie de funcionalitats:

• Memòria cau de pàgines per millorar el rendiment.

• Sindicació RSS.

• Versions imprimibles o en PDF de les pàgines.

• Flaixos de notícies.

• Blogs.

• Enquestes d’opinió.

• Cerca en el web.

• Internacionalització de l’idioma.

• És escrit en llenguatge de programació PHP.

• Utilitza el sistema de bases de dades MySQL o PostgreSQL per emmagat-
zemar la informació.

El trobem disponible a www.joomla.com.

Logotip de Joomla!

3.4.3 CMS per a comerç ’online’

Existeixen diferents gestors de continguts específics per a la creació de botigues
virtuals, tots ells permeten crear un catàleg amb articles i seleccionar-ne diversos
per comprar-los o veure els costos d’enviament, taxes i qualsevol altre cost per
avançat.

Alguns exemples de CMS específics per a comerç online són:

• Magento: eina molt flexible i escalable que permet personalitzar completa-
ment el lloc web i compta amb més de 5.000 extensions a MagentoConnect.
El seu ús és professional i el trobem disponible a magento.com.

• Virtuemart: és un component de Joomla!, i per tant no es pot utilitzar sense
aquest gestor de continguts. Està pensat per ser utilitzat en negocis petit o
mitjans. El trobem disponible a virtuemart.net.
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• PrestaShop: desenvolupat exclusivament amb PHP5, és molt lleuger i ràpid.
El trobem disponible a www.prestashop.com/es.

• OsCommerce: desenvolupat sota llicència GPL, el trobem disponible a
www.oscommerce.com.

Logotips de CMS per a botigues
virtuals

Aquests gestors de contingut ofereixen un front-end configurable i també back-end
que ens permet administrar el catàleg, l’estoc, els preus, les comandes, els usuaris,
etc.

Existeixen diverses maneres per fer el pagament dels articles seleccionats. Els
CMS solen incorporar diversos mètodes de pagament, i per tant només caldrà
activar els que ens interessin. Però si el nostre lloc web està fet a mida caldrà que
implementem les diferents maneres de pagament que vulguem oferir als nostres
clients.

Els mètodes de pagament més usuals són:

• Passarel·la de pagament o TPV Virtual: per implantar un TPV Virtual
en el nostre lloc web cal que ho sol·licitem al banc amb el qual treballem.
Llavors aquest ens envia la informació necessària sobre com enviar-li
correctament totes les dades corresponents a la transacció bancària.

• Transferència bancària: és un altre mètode de pagament, encara que més
lent. Cal que el client doni l’ordre de pagament a un número de compte de
la botiga online, i també cal que indiqui el DNI i el número de comanda
perquè el responsable de la botiga online pugui verificar el pagament.

• Transferència online: existeixen diverses empreses que proporcionen
aquest servei de pagament en línia. Una de les empreses més conegudes
que ofereixen aquest servei és Paypal. Per acceptar pagaments per aquesta
passarel·la cal obrir un compte per a empreses a www.paypal.com/es/home.

Logotip de Paypal

3.5 Altres components d’un lloc web

En el nostre lloc web hi podem incloure altres components per poder oferir algunes
funcionalitats concretes. Aquests es poden classificar entre els que només tenen
front-end i els que també tenen back-end.

En una aplicació web, el front-end és la part que interactua amb l’usuari; així
doncs, és el responsable de mostrar la interfície web i d’agafar les dades d’entrada
de l’usuari per facilitar-les al back-end, és a dir, a la part de l’aplicació web que
s’executa al servidor. Aquest les processa, i generalment retorna una resposta que
rep de nou el front-end per així presentar el resultat a l’usuari.

Aplicació web

Són aquelles eines que els
usuaris poden utilitzar accedint a
un servidor web a través del seu
navegador. És a dir, seria el
programari que, almenys la seva
interfície gràfica, l’executa el
navegador.
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El front-end fa referència a totes aquelles tecnologies que corren al costat del
client, és a dir, al navegador web. És la part del desenvolupament web que
s’encarrega de la part frontal d’un lloc web; en definitiva, de la presentació
del disseny del lloc web.

Generalitzant, els llenguatges que s’utilitzen el front-end són HTML, CSS i
JavaScript, entre d’altres.

El back-end fa referència al costat del servidor que no és visible a l’usuari,
és a dir a l’accés i la manipulació de les dades.

Els llenguatges que es poden utilitzar per desenvolupar el back-end són PHP,
Python, .NET i Java.

D’aquesta manera, podem distingir entre llocs web estàtics i dinàmics. Els primers
no tenen la capacitat d’interactuar amb l’usuari, ja que no tenen back-end i tot el
que s’hi pot fer és modificar l’aparença. En canvi, els dinàmics són capaços de
mostrar uns continguts o uns altres en funció de la resposta que proporcioni el
back-end de l’aplicació web.

En la figura 3.20 podem veure el flux d’informació que es produeix en una pàgina
web estàtica i dinàmica.

Figura 3.20. Flux d’informació en una pàgina web estàtica i dinàmica

A sota veieu com la informació que es mostrarà en el client ha estat extreta d’una base de dades.

En aquests materials ens centrarem en els aspectes del front-end, encara que hem
de recordar que el front-end sovint es recolza en elements proporcionats pel back-
end.



Disseny d’interfícies web 163 Disseny de la interfície web. Estils

3.5.1 Lloc de cerca

Un motor de cerca web és un programari que està dissenyat per cercar informació
en el World Wide Web.

Buscador google

1 <form method="get" action="http://www.google.com/search">
2 <table>
3 <tr><td>
4 <a href=" http://www.google.com/">
5 <img src="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif"

border="0" alt="Google" align="absmiddle"></A>
6 <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255"

value="">
7 <input type="hidden" name="hl" value="es">
8 <input type="submit" name="btnG" value="Cerca a Google">
9 </td></tr>
10 </table>
11 </form>

Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/adaqaa.

També ens pot interessar incloure un camp de cerqui patrons de text en el nostre
lloc web, enlloc de fer-ho al World Wide Web. Per a això cal que modifiquem el
formulari anterior de la següent manera:

1 <form method="get" action="http://www.google.com/search">
2 <table>
3 <tr><td>
4 <a href=" http://www.google.com/">
5 <img src="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif"

border="0" alt="Google" align="absmiddle"></A>
6 <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255"

value="">
7 <input type="hidden" name="hl" value="es">
8 <input type="submit" name="btnG" value="Cerca a Google">
9 <input type="hidden" name="domains" value="ioc.xtec.cat"><br>

<input type="radio" name="sitesearch" value=""> WWW <
input type="radio" name="sitesearch" value="ioc.xtec.cat"
checked> ioc.xtec.cat

10 </td></tr>
11 </table>
12 </form>

Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/yexKox.

3.5.2 Espai de Xat

En funció del caire del nostre lloc web, ens pot resultar interessant incloure un
component per poder xatejar. Per exemple, es poden establir horaris de serveis
d’atenció al client a través d’un xat.

Podeu consultar més
informació sobre com
incloure un formulari de
cerca a: goo.gl/PPoHqX
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Per incloure aquesta funcionalitat hem d’avaluar l’arquitectura que hem seguit a
l’hora de desenvolupar el nostre web; és a dir, si el nostre lloc web es basa en
un CMS concret, probablement existeixi un plug-in que permeti afegir aquesta
funcionalitat.

Si no és el cas i el nostre lloc web no es basa en cap CMS, també podem optar per
incloure un component xat ja desenvolupat. Com sol passar en aquestes situacions,
hem de decidir si volem una solució de codi obert o una altra de pagament. Alguns
exemples serien:

• Chatango (www.chatango.com): bastant complet, també hi ha una part
d’administració on es poden donar permisos als usuaris.

• ZopimChat (www.zopim.com): permet conversar en temps real amb els
visitants del teu lloc web.

• Smartsupp (www.smartsupp.com/es): permet conversar amb els clients
d’un lloc. És compatible amb Wordpress, Prestashop, Joomla i Magento.

3.5.3 Formulari de contacte

Sovint, en el nostre lloc web es vol donar la possibilitat que els usuaris es
puguin posar en contacte amb nosaltres sense exposar la nostra adreça de correu
electrònic.

Per a això es crearà un formulari de contacte que generalment tindrà els següents
camps:

• Nom de l’usuari, per poder dirigir-nos-hi.

• Adreça de correu, per saber on enviar la resposta.

• Comentari on l’usuari exposarà el seu comentari o pregunta.

Formulari de contacte

1 <h3>Contacteu amb nosaltres: </h3>
2 <form>
3 <input type="text" name="nom" id="nom" placeholder="Escriu aquí

el teu nom"/>
4 <br />
5 <input type="email" name="email" id="id" placeholder="Escriu

aquí el teu correu electrònic" />
6 <br />
7 Comentari:
8 <textarea name="comentari" id="comentari" cols="15" rows="5"></

textarea>
9

10 <input type="reset" value="Esborrar" />
11 <input type="submit" value="Enviar" />
12 </form>

Podeu provar l’anterior exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/dGqqJV?editors=1000.
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3.5.4 Newsletter

Les newsletters fan referència a una publicació digital informativa que conté
articles d’interès sobre la marca. Es distribueix a través del correu electrònic amb
una periodicitat (diària, setmanal, mensual, trimestral...). Els subscriptors han
mostrat interès per la marca i han sol·licitat rebre aquesta informació.

No s’ha de confondre les newsletters amb altres tècniques que també es distribu-
eixen a través del correu electrònic, com són el mailing o l’e-mail-marketing.

Hi ha diversos motius pels quals pot resultar interessant incloure un component per
a la subscripció a newsletters en el nostre lloc web, ja que fa que els subscriptors
estiguin informats de les últimes notícies i promocions. I així, encara que no sigui
una eina de venda directa, es pot aconseguir influir en els subscriptors de manera
indirecta.

3.5.5 Bases de dades en línia

Una base de dades en línia, en anglès online database, és una base de dades
accessible des d’Internet. Així es diferencien de les bases de dades convencionals
que gestionen les dades a través d’un navegador web.

La majoria d’aquests serveis de bases de dades ofereixen interfícies web que
permeten que l’usuari final pugi configurar les instàncies de les bases de dades.

Algunes de les característiques més importants de les bases de dades en línia són
l’escalabilitat i l’alta disponibilitat que ofereixen. Cal tenir en compte que en molts
casos acostumen a ser un servei de pagament.

Alguns exemples serien:

• Amazon Relational Database Service (aws.amazon.com/rds)

• Microsoft SQL Azure (azure.microsoft.com/en-us/services/sql-database)

• Heroku (www.heroku.com)

• Clustrix (www.clustrix.com)

• EnterpriseDB (www.enterprisedb.com)

3.5.6 Seccions protegides amb contrasenya

Pot resultar convenient protegir algunes seccions del nostre lloc web i restringir-
ne l’accés a uns usuaris determinats. D’aquesta manera, voldrem que en accedir a

’Mailing’

Es refereix a un format més de
publicitat utilitzat per a la
promoció de productes o serveis
d’una marca. Se sol enviar a
bases de dades massives, no
pròpies de la marca.

’e-mail-marketing’

Tècnica utilitzada per les
marques per contactar amb el seu
públic objectiu a través del
correu electrònic. Aquesta
tècnica de màrqueting inclou
newsletters i mailing.
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determinades seccions se’ns demanin unes credencials, és a dir, un nom d’usuari
i una contrasenya.

La gestió dels usuaris i dels permisos i privilegis que tinguin es porta a terme a
la banda del servidor. Així doncs, trobem diverses opcions per protegir el nostre
lloc web:

• Si tenim accés al servidor web podem configurar-lo per limitar l’accés a
determinades carpetes. Per exemple, si el servidor web és Apache podem
configurar l’accés a les carpetes fent servir les directives d’Apache al fitxer
htaccess.

• Si el nostre lloc web està basat en un CMS, aquest generalment ja porta
incorporat un mòdul per a la gestió dels usuaris en el back-end en el qual
podem definir quines accions pot realitzar cada tipus d’usuari.

• Si el nostre lloc web està fet a mida, llavors també caldrà que es desenvolupi
en el back-end tota la lògica per a la gestió d’usuaris i les sessions d’aquests.

3.6 Posicionament web

Una vegada s’ha publicat el lloc web es vol que sigui visible des dels principals cer-
cadors, i per a això existeixen diferents tècniques per millorar-ne el posicionament
en la llista de resultats.

Alhora, es veu que els cercadors generen dos tipus de resultats:

• Els resultats naturals o orgànics, els quals es generen a través de l’algo-
ritme imparcial del motor de cerca; les tècniques basades a millorar aquest
tipus de posicionament s’anomenen SEO, Search Engine Optimitzation.

• Els resultats patrocinats, que basen la classificació mitjançant una con-
traprestació econòmica; les pràctiques basades a millorar aquest tipus de
posicionament s’anomenen SEM, Search Engine Marketing.

A la figura 3.21 es veu on se situa la llista de resultats patrocinats i la llista de
resultats orgànics o naturals.
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Figura 3.21. Resultat d’una cerca

En taronja veieu la llista de resultats patrocinats i en verd els resultats naturals.

Generalment, una campanya de SEO té un resultat a llarg termini i una visibilitat
excel·lent. En canvi, les campanyes de SEM tenen un resultat gairebé immediat,
aconseguint posicionar-se ràpidament en els primers llocs. No obstant això, els
preus s’aniran incrementant i igualment serà necessari aplicar alguna tècnica
d’optimització per mantenir la visualització i competir amb els altres llocs.

Així doncs, a l’hora de millorar el posicionament d’un lloc web caldrà tenir en
compte el cost econòmic i de temps per retornar la inversió realitzada utilitzant
SEO o SEM.

3.6.1 Tècniques SEO

Per tal de millorar el posicionament del lloc web cal definir quines són les possibles
paraules clau, keywords, que tenen relació amb el contingut del lloc. D’aquesta
manera, cada paraula clau pot ser una sola paraula o un conjunt de paraules, i fan
referència a una possible cerca que els usuaris poden fer en un cercador.

Les tècniques SEO consisteixen a preparar una web perquè sigui més
comprensible per als motors de cerca, aconseguint així més tràfic provinent
de les paraules clau que són rellevants per a l’activitat del lloc web.

No hi ha una manera directa de dir-li al cercador que per a una paraula clau mostri
una determinada pàgina web, sinó que és el mateix cercador, segons el contingut
que es trobi a la pàgina web, qui s’encarrega de posicionar-te o no en relació amb
una cerca.

D’aquesta manera, cada URL d’un lloc web pot competir per un conjunt de
paraules clau. Per exemple, si tenim un lloc web sobre una empresa de disseny
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i desenvolupament d’aplicacions web es pot competir per paraules clau com ara
“disseny web”, “desenvolupament web”, “disseny professional app”, etc.

On col·locar les paraules clau

Per tal que el cercador reconegui els keywords s’ha de donar rellevància a certes
paraules dins del contingut de la pàgina perquè el cercador indexi la pàgina sobre
els conceptes pels quals volen ser trobats.

Així doncs, és important localitzar certes paraules:

• Al title de la pàgina i als encapçalaments, h1, h2, etc.

• Al contingut de la pàgina, sobretot als primers paràgrafs. Fins i tot hi pot
aparèixer alguna paraula en negreta.

• Als enllaços. És interessant evitar enllaços de l’estil “llegir-ne més” o “fes
clic aquí” i posar enllaços que continguin alguna de les paraules clau.

• A l’atribut alt de les imatges, encara que, perquè tinguin pes les paraules
que es posin en aquest atribut, també hauran d’aparèixer en el text de la
pàgina.

És important no usar una sola localització perquè el motor de cerca, quan rastregi
el lloc web, pugui deduir que s’està parlant de certs conceptes associats a paraules
clau.

Etiquetes <meta>

Les etiquetes meta o meta tags s’usen per resumir el contingut de la pàgina web
perquè pugui ser entesa pels robots i motors de cerca.

Hi ha diferents etiquetes <meta> que es poden descriure en el head d’una pàgina
web:

1. Etiqueta meta description

S’utilitza per descriure breument el contingut de la pàgina, i per molt que no
es vegi des del navegador alguns cercadors la poden utilitzar com a resum a les
pàgines de resultats. Google no utilitza aquesta descripció i usarà com a descripció
el text del document on s’han usat les paraules per les quals s’ha buscat.

Exemple d’utilització de l’etiqueta ”meta description”

1 <meta name”=”description content”=Aquesta és la descripció de la
pà”gina />

En ocasions s’afirma que les paraules que apareixen a la meta description
ajuden a guanyar visibilitat en els rànquings, però els robots d’alguns cercadors
ja no es refien al 100% de les paraules definides en aquesta etiqueta. Malgrat tot,
aquesta etiqueta és interessant perquè:
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• Pot ajudar a guanyar visites, ja que quan un usuari veu una pàgina en els
resultats del cercador pren la decisió de fer clic a l’enllaç en funció de la
informació que es mostra. Una part important d’aquesta informació és la
descripció, així que si aquesta és suficientment persuasiva augmenten les
possibilitats que l’usuari hi faci clic.

• Pot ajudar a la difusió. Moltes xarxes socials també utilitzen la descripció
per compartir les pàgines, així que una bona descripció facilita que l’usuari
comparteixi la pàgina web.

Algunes consideracions per definir aquesta etiqueta són:

• Limitar la longitud del text: 156 caràcters és l’espai aproximat que els
cercadors dediquen a la descripció.

• No és recomanable omplir-la de paraules clau, ja que el robot ho pot
interpretar com un indici de spam.

• No és recomanable repetir-la en totes les pàgines, ja que una manera que
tenen els cercadors de detectar contingut duplicat és comprovar si la mateixa
descripció apareix en més d’una pàgina.

• No és recomanable usar el mateix text del títol; de fet, en aquest cas seria
millor deixar la descripció en blanc.

• Deixar la descripció en blanc no és ben bé un error, ja que quan no es
proporciona el cercador s’encarrega de seleccionar un fragment del text de
la pàgina.

2. Etiqueta meta keywords

S’utilitza per resumir el contingut d’una pàgina a partir d’unes quantes paraules
clau.

Exemple d’utilització de l’etiqueta ”meta keywords”

1 <meta name="keywords" content="paraula clau 1, paraula 2, paraula
3" />

Anys enrere era important definir les paraules clau en etiquetes <meta>, però avui
en dia molts motors de cerca ja no se’n refien, atès que sovint eren falsejades
pels desenvolupadors per tal de posicionar-se en keywords que potser no eren tan
precisos pel seu contingut.

3. Etiqueta meta robots

Aquesta etiqueta permet donar instruccions directes als robots dels cercadors. Així
doncs, depenent de la configuració que s’utilitzi, es pot autoritzar o no el rastreig
i la indexació de la pàgina per part del cercador.

Les combinacions bàsiques d’aquesta etiqueta són:

• Index, Follow. És el valor per defecte i permet la indexació i el rastreig
de la pàgina.

Entenem per rastreig de la
pàgina el fet de recórrer o
seguir recorrent el lloc web
a través dels enllaços que
es troben en el cos de la
pàgina.
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• NoIndex, Follow. Evita la indexació però permet el rastreig. És la
configuració quan no es vol que la pàgina aparegui en els resultats del
cercador.

• Index, NoFollow. Permet la indexació però evita el rastreig.

• NoIndex, NoFollow. Evita la indexació i el rastreig.

1 <meta name="robots" content="noIndex, noFollow">

3.6.2 Optimitzar el lloc web

Per optimitzar el contingut del lloc web és recomanable seguir, entre d’altres, les
directrius de qualitat que marca Google, i que es poden consultar a bit.ly/2qj5maI.

A més a més, existeixen altres tècniques per millorar el posicionament d’un lloc
web:

• El domini: es recomana usar un nom de domini que contingui alguna de les
paraules clau. Per exemple, si es tracta d’una botiga online és recomanable
incloure-hi el nom del producte o servei.

• URL amigables: es recomana utilitzar URL que facilitin saber més sobre
la pàgina on porta. Per exemple, és millor usar un URL que sigui
www.elmeulloc.com/serveis.html que www.elmeulloc.com/llistaS.html.

• Els llenguatges: cal tenir en compte que els llenguatges que més comprenen
els cercadors són HTML i CSS. Per tant, tenir una bona estructura de
pàgines HTML i CSS sense errors serà clau en el posicionament SEO.

• Disseny responsive: els cercadors premien si el lloc web està preparat per
a mòbils i tauletes.

• La popularitat: els cercadors tenen en compte el nombre d’enllaços
publicats en altres pàgines web que portin a aquest. D’aquesta manera,
és important la col·laboració amb altres llocs web o comunitats, així com
també dissenyar un pla de promoció a les principals xarxes socials.
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Introducció

Encara que inicialment la web només permetia mostrar text i taules, ara per ara
és impensable trobar cap lloc o aplicació web que no compti, com a mínim,
amb imatges i algun tipus d’animació (per exemple: efectes als botons, anuncis
rotatius, etc.). Això obliga els desenvolupadors a conèixer com treballar-hi i com
incloure’ls als seus treballs.

En aquesta unitat es tractaran els tipus de recursos que poden afegir-se per enriquir
els llocs i les aplicacions web: tipus d’imatges, àudio, vídeo i animacions. En
finalitzar-la sereu capaços de crear els vostres propis recursos, optimitzar elements
multimèdia i afegir-los tant a llocs com a aplicacions web.

A l’apartat “Elements multimèdia al web: imatges, vídeo i àudio” s’estudien els
tipus d’imatges, les particularitats de cada format i el programari utilitzat per crear-
les, editar-les i optimitzar-les, així com l’ús de l’àudio i vídeo al web, quins formats
cal utilitzar, com editar-los i el programari que permet fer-ho. També s’aborda la
creació d’imatges animades i altres animacions programades amb CSS.

Atesa la importància de la utilització de biblioteques per manipular aquests
recursos, l’apartat “Continguts interactius al web. Introducció a jQuery” explica
com fer servir la més popular, jQuery; com afegir connectors de tercers i com
crear-ne de propis. També s’hi fa un petit repàs de les estructures de dades i de les
eines de comprovació.

Com es pot apreciar, aquesta unitat és eminentment pràctica, i per obtenir el
màxim aprofitament és imprescindible seguir els exemples que acompanyen les
explicacions.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Prepara arxius multimèdia per a la web, analitzant les seves característiques i
manejant eines específiques.

• Reconeix les implicacions de les llicències i els drets d’autor en l’ús de
material multimèdia.

• Identifica els formats d’imatge, àudio i vídeo a utilitzar.

• Analitza les eines disponibles per generar contingut multimèdia.

• Empra eines per al tractament digital de la imatge.

• Utilitza eines per manipular àudio i vídeo.

• Fa animacions a partir d’imatges fixes.

2. Integra contingut multimèdia en documents web valorant la seva aportació i
seleccionant adequadament els elements interactius.

• Identifica i analitza les tecnologies relacionades amb la inclusió de contingut
multimèdia i interactiu.

• Reconeix les necessitats específiques de configuració dels navegadors web
per suportar contingut multimèdia i interactiu.

• Utilitza eines gràfiques per al desenvolupament de contingut multimèdia
interactiu.

• Analitza el codi generat per les eines de desenvolupament de contingut
interactiu.

• Afegeix elements multimèdia a documents web.

• Incorpora interactivitat a elements d’un document web.

• Comprova elements multimèdia i interactius en diferents navegadors.
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1. Elements multimèdia al web: imatges, vídeo i àudio

Avui dia és impensable que una web no contingui elements multimèdia. Com a
mínim s’espera trobar imatges, però el més habitual és que contingui tota una sèrie
d’elements que poden incloure a més a més: animacions, sons, vídeos, aplicacions
i jocs en 2D i 3D, i fins i tot s’està començant a experimentar amb aplicacions
de realitat virtual (com es pot veure en aquesta URL de l’equip Mozilla VR:
mozvr.com).

Google Cardboard és el dispositiu de
VR més econòmic que es pot trobar.
Font: othree (www.flickr.com).

Realitat virtual a l’abast de tothom

A la conferència Google I/O 2014 es va regalar a tots els assistents un paquet de cartró
retallat que permetia muntar un visor de realitat virtual introduint el mòbil com a pantalles,
amb unes lents comunes que es poden trobar a qualsevol òptica i fent servir un parell
d’imants com a botó.

Google va posar a disposició de tothom les especificacions i qualsevol pot descarregar les
plantilles i fer-se el seu propi equip VR de cartó. Podeu trobar aquesta informació en el
següent enllaç: www.google.com/get/cardboard.

Actualment, amb HTML5 s’ha volgut separar definitivament el disseny de l’estruc-
tura de les dades presentades als documents HTML. En aquesta versió trobem que
les etiquetes que només servien per modificar la presentació han estat declarades
obsoletes. Per altra banda, s’han afegit moltes més capacitats a través de les web
API augmentant molt la potència d’aquest llenguatge de marques que, juntament
amb CSS, ha arribat a desbancar completament altres tecnologies com Flash.
Per aquesta raó, dominar aquestes tecnologies i el programari relacionat és
indispensable per a qualsevol desenvolupador o dissenyador web.

Les web API són extensions d’HTML que afegeixen noves capacitats al
llenguatge. Algunes són estàndards i es pot comptar a trobar-les a tots
els navegadors moderns; alguns exemples són Web Audio; que permet
fer una modificació avançada de la reproducció de sons, els Web Sockets,
que permeten connectar amb servidors; WebGL, que és la implementació
d’OpenGL per al web, etc. A aquestes funcionalitats noves s’accedeix
a través del llenguatge JavaScript. Se’n pot trobar més informació a
goo.gl/F0QSOQ.

1.1 Elements d’imatge per al web

El primer que cal distingir en parlar d’imatges per al web són els dos tipus
fonamentals: mapes de bits i imatges vectorials. Atès que tant els orígens
d’aquestes com la seva edició i ús són molt diferents, és necessari aprendre a
distingir-los i a saber quan fer-ne servir l’un o l’altre.
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Un píxel es la unitat mínima
que es pot representar en

un monitor.

Així doncs, segons el tipus d’imatge, aquestes podran trobar-se en diferents
formats amb unes característiques determinades com pot ser el nombre de colors,
el suport per transparències i/o animacions, compressió amb pèrdua o sense, etc.

Però el tipus no només determina els possibles formats, sinó també el programari
que es pot utilitzar per editar-les i optimitzar-les, tot i que freqüentment les imatges
vectorials s’acaben exportant com imatges de mapes de bits, el que obliga a
conèixer el programari per tractar tots dos tipus.

1.1.1 Tipus d’imatges al web

Tothom ha sentit la frase “una imatge val més que mil paraules”, i això no és menys
cert quan parlem de la web. Amb l’etiqueta <img> es va revolucionar la forma de
veure un document HTML i es va facilitar el desenvolupament de la web en altres
àmbits com, per exemple, el comerç electrònic.

Us imagineu una botiga en línia sense fotografies dels seus productes? O la pàgina
web d’un artista sense cap imatge de les seves obres? Fins i tot existeixen xarxes so-
cials creades només en base a imatges, com per exemple Flickr (www.flickr.com),
Pinterest (es.pinterest.com) o Instagram (www.instagram.com).

A l’hora de treballar amb imatges per a una pàgina web o altres aplicacions s’han
de tenir en compte una sèrie de factors per utilitzar el format més adient, ja que
segons el tipus d’imatge i la seva utilització el format a utilitzar serà un o un altre.

Es poden distingir dues categories d’imatges: per una banda, tenim els mapes
de bits i, per una altra, les imatges vectorials. Encara que els que utilitzarem
principalment són els primers, les segons també es fan servir molt i és important
conèixer-les, atès que és possible treballar amb una imatge amb format vectorial i
després exportar-la com a mapa de bits.

Mapes de bits

Un mapa de bits és una estructura de dades que representa una matriu de punts
individuals, anomenats píxels, amb la informació de color de cada punt (vegeu la
figura 1.1).

Figura 1.1. Exemple de mapa
de bits

Mapa de bits amb 24x20 píxels i 1 bit de
color
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Per exemple, si tenim una imatge de 100x100 píxels amb 16 bits de color, el que
tenim és una matriu de 100x100 que guarda la informació de 10.000 píxels, i
cadascun d’aquests píxels tindrà un valor d’entre 0 i 65.535.

Com que aquest format ocupa molt espai, s’han desenvolupat diverses tècniques
de compressió, i una de les més conegudes és JPEG. Aquest format permet fer
servir transparències afegint als canals RGB (vermell, verd i blau) un canal més,
anomenat alfa, que guarda la informació sobre la transparència de la imatge com
una capa extra en escala de grisos. Això incrementa en 8 bits l’espai necessari
per a cada nombre a la matriu del mapa de bits. Així, una imatge de 16 bits amb
transparència, encara que només pot representar 65.535 colors, requerirà 24 bits
per píxel.

L’inconvenient d’aquest tipus d’imatges respecte a les imatges vectorials és que
si volem ampliar-les es perd qualitat i es fan cada vegada més borroses, perquè el
que es fa és operar amb la informació de color que tenim, i encara que es poden
suavitzar més o menys els colors, l’efecte és el mateix i es perd la nitidesa.

Una solució a aquest problema en l’entorn web la trobem en l’ús del mòdul
Media Queries de CSS3, que ens permet ajustar diferents classes CSS segons les
característiques del medi on es mostra la pàgina (vegeu la figura 1.2). D’aquesta
manera, podem fer servir una imatge de fons amb més resolució en ordinadors
d’escriptori i imatges molt més petites i lleugeres quan la mateixa pàgina es
visualitza en un dispositiu mòbil.

Figura 1.2. Exemple d’una mateixa imatge a diferents
escales

Fotografia amb diferents escales: superior esquerra 100%, superior dreta
500%, inferior esquerra 1000% i inferior dreta 2000%. Font:

www.forestwander.com

Els casos d’ús més freqüents dels mapes de bits que trobem a Internet són:

• Fotografies: aquesta és l’única forma de mostrar-les; sempre que tinguem
una fotografia la mostrarem en format de mapa de bits.

• Icones: els dos casos més comuns són la icona que es mostra a la pestanya
del navegador, anomenada favicon, i la seva inclusió dins d’atles per

Mòdul de Media Queries

Forma part de CSS3 i ens permet
adaptar la visualització a
diferents condicions com pot ser
l’amplada de la pantalla per
mostrar o amagar diferents
elements.



Disseny d’interfícies 12 Elements multimèdia al web: creació i integració

Generador de ’favicons’ per
a diferents dispositius

Per simplificar la feina a l’hora
de generar favicons per a

diferents dispositius podem fer
ús de generadors com

realfavicongenerator.net per
obtenir totes les versions

ràpidament.

optimitzar la descàrrega quan hi ha diferents símbols que volem utilitzar
freqüentment a una pàgina, per exemple els símbols de “M’agrada” de
Facebook.

• Logotips: encara que el més habitual és dibuixar els logotips com a gràfics
vectorials a l’hora de fer-los servir, s’han d’exportar com a mapa de bits.

• Imatges decoratives i de fons: tot i que aquestes poden tenir com a origen
tant un mapa de bits com una imatge vectorial, s’han d’exportar com a
mapa de bits per fer-les servir (vegeu la figura 1.3). En alguns casos poden
reemplaçar-se per alguns efectes amb CSS3, com els degradats.

Figura 1.3. Fons d’IOC-Puzzle

• Sprites: un sprite és una imatge o animació en dues dimensions que es fa
servir en jocs (vegeu la figura 1.4). Per exemple, per mostrar una animació
d’un personatge en moviment el que es fa és afegir una quantitat d’imatges
que es van reemplaçant una darrere de l’altra a un ritme que enganya l’ull
per crear la il·lusió d’animació. Un altre ús que es pot donar als sprites és
combinar una sèrie d’imatges petites en un sol fitxer (per exemple, banderes
o icones) i així minimitzar el nombre de peticions que cal fer al servidor per
descarregar-les.

Figura 1.4. Cici the Cat caminant

Font LucarioShirona (www.deviantart.com)

Imatges vectorials

A diferència dels mapes de bits, les imatges vectorials treballen amb figures geo-
mètriques com ara punts, línies, corbes, formes i polígons basades en expressions
matemàtiques per definir les imatges (vegeu la figura 1.5).

Això permet mostrar el mateix resultat a qualsevol escala, ja sigui en el logotip
d’una pàgina web, imprès en una samarreta o estampat en un globus aerostàtic.
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Figura 1.5. Mostra d’una mateixa imatge vectorial amb
diferents escales

Superior esquerra escala 100%, superior dreta escala 200%, inferior
esquerra escala 400%, inferior dreta escala 800%.

Com podeu imaginar, aquest sistema només es pot aplicar a composicions senzi-
lles, perquè no ofereix el grau de control a nivell de píxel que ofereix un mapa
de bits i normalment el seu ús està limitat a figures, fonts, colors plans o amb
degradats, però mai amb el nivell de qualitat d’una fotografia.

Tot i això, aquest format és ideal per a la realització de logotips, icones, imatges
decoratives, fonts, gràfiques, etc. Precisament, en els últims anys, tant en el
disseny de pàgines web com d’aplicacions s’ha promogut l’ús de colors plans i
imatges d’estil vectorial en lloc dels mapes de bits.

S’ha de tenir en compte que es pot treballar amb un programa de gràfics vectorials
i després exportar aquestes imatges com a mapa de bits en diferents mides, perquè
així sempre es treballa amb la màxima qualitat possible. Per exemple, per cobrir
totes les opcions per afegir un favicon al vostre lloc web s’han de generar més de
10 imatges amb diferents mides; fent servir una imatge vectorial com a base es
poden generar totes optimitzades, per a cada tipus, sense perdre qualitat.

HTML5 també incorpora suport nadiu per treballar amb imatges vectorials a través
de l’etiqueta <svg>, que permet afegir elements vectorials directament a la pàgina.

1 <svg version="1.1"
2 baseProfile="full"
3 width="640" height="480"
4 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
5

6 <rect width="100%" height="100%" fill="black" />
7

8 <circle cx="320" cy="240" r="160" fill="blue" />
9

10 <rect x="200" y="140" width="240" height="200" fill="grey"/>
11

12 <text x="320" y="240" font−size="100" text−anchor="middle" fill="white">IOC</
text>

13

14 </svg>

Mètodes alternatius per
mostrar imatges SVG

En lloc d’afegir el codi dins de
<svg> pot inserir-ser en un fitxer
fent servir l’etiqueta <object
data=“image.svg”
type=“image/svg+xml”> o
<iframe
src=“image.svg”></iframe>.
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Adobe Systems

Adobe és una multinacional
creada el 1982 que ha

desenvolupat, entre d’altres, el
programari d’edició de gràfics

més utilitzat tant per a mapa de
bits com per a gràfics vectorials.
Entre els seus productes podem

trobar Adobe Photoshop i Adobe
Illustrator.

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/RryoKR i el resultat a la figura 1.6.

Figura 1.6. Resultat del codi SVG

Un cas especial de gràfics vectorials són les fonts. Originàriament, les fonts
estaven formades per mapes de bits, però a partir de 1980 Adobe va introduir un
tipus de fonts vectorials, la qual cosa permetia solucionar el problema de nitidesa
en escalar les fonts i millorava la qualitat.

Ús de fonts com a gràfics vectorials: Font Awesome

Un ús molt interessant de les fonts és el que fa Font Awesome (fortawesome.github.io/Font-
Awesome), que carrega una font amb més de 500 icones i ens permet incrustar-les a les
nostres pàgines fent servir CSS.

Molts llocs web fan servir aquesta llibreria de manera que l’efecte que es produeix en fer
servir aquestes icones és d’homogeneïtat.

Els gràfics vectorials es fan servir en els següents casos, tenint en compte que
generalment cal exportar-los com a mapes de bits amb la mida desitjada:

• Logotips: la creació dels logotips és interessant fer-la com a gràfics
vectorials i després exportar-los al format que ens requereixin. Per exemple,
en una impremta segurament ens demanaran el disseny en format vectorial,
però per a una pàgina web s’exportarà com a mapa de bits.

• Motius decoratius: a causa de la naturalesa dels gràfics vectorials, és molt
més fàcil generar patrons (com el que es pot apreciar a la figura 1.7) o
imatges a partir de fórmules matemàtiques amb una gran precisió.

Figura 1.7. Aplicació del patró

Font: AssEyeDee (www.devianart.com)
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• Cartells: encara que generalment no es farà servir únicament el format
vectorial, és interessant aplicar-lo sempre que sigui possible, ja que ens
assegura que encara que les mides del cartell siguin molt grans la qualitat
es mantindrà intacta (vegeu la figura 1.8).

Figura 1.8. Cartell: Federal Theatre.
Marioneet Theatre presents “RUR”

Font: Charles Verschuuren (commons.wikimedia.org)

• Icones: generalment, les icones estan compostes amb colors plans i formes
senzilles, per la qual cosa el seu disseny fent servir aquestes imatges és ideal.
Això inclou els favicons que es mostren a les pestanyes dels navegadors.

• Imatges per a jocs web o mòbils: encara que històricament els jocs en
2D han fet servir sempre mapes de bits (i actualment estan de moda els jocs
retro que exageren aquest aspecte pixelat), s’han produït molts jocs web i per
a dispositius mòbils amb tots els seus continguts dissenyats com a imatges
vectorials (vegeu la figura 1.9).

Figura 1.9. Angry Birds Friends

Els jocs de la sèrie Angry Birds fan servir imatges vectorials per als
elements del joc i mapes de bits per a la interfície.

2D Game Art for
programmers

Al blog de Chris Hildenbrand
podeu trobar una gran quantitat
de tutorials mostrant com crear
art per a jocs amb programari
lliure:
www.2dgameartguru.com.
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Es pot consultar la llista
completa de tipus mime

assignats a: goo.gl/BmtqDd.

L’ús d’imatges vectorials en aquest àmbit és molt interessant, ja que permet
generar tots els gràfics per als diferents dispositius sense gaire esforç. Això
facilita un desenvolupament molt més ràpid quan l’objectiu són plataformes amb
resolucions tan diferents com un mòbil, una tauleta o un televisor de 52”.

Especialment en el cas de jocs com Angry Birds, s’aprofiten molt millor els
gràfics vectorials, perquè la major part de les animacions només treballen amb
rotacions, canvis de posició i canvis d’escala que s’apliquen sobre la imatge
vectorial, en lloc de necessitar una pila de mapes de bits per simular totes les
animacions.

1.1.2 Formats d’imatges

Existeixen molts formats diferents d’imatges, però els més usuals són GIF, JPEG i
PNG. Un nou format, WebP, que encara que no és suportat per tots els navegadors,
actualment té unes característiques que el fan molt interessant (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Comparativa de formats

Característica GIF JPEG PNG WebP

Nombre de colors 8 bits 24 bits 24 i 32 bits 24 bits

Compressió Sense pèrdua Amb pèrdua Sense pèrdua Amb pèrdua i sense

Transparència Limitada No Sí Sí, fins i tot amb pèrdua

Es pot animar Sí No No Sí

Comparativa dels formats d’imatges més coneguts de tipus mapa de bits

També podem trobar dos tipus especials: el format SVG i l’ús d’imatges com a
Base64, que és una manera una mica particular d’afegir imatges sense haver de
descarregar-les separadament.

Hi ha moltes característiques comunes als formats que cal conèixer i saber
distingir:

• Tipus mime: el tipus mime d’un format s’inclou a la capçalera d’aquests
fitxers i és necessari per poder interpretar de quin tipus es tracta en alguns
casos, com per exemple quan l’incrustem com a Base64. Està format per
un tipus, un subtipus i uns paràmetres opcionals, encara que en el cas de les
imatges només trobem el tipus i subtipus, per exemple “image/png”.

• Compressió amb pèrdua: els formats amb aquest tipus de compressió
poden ocupar menys espai, però a costa de la qualitat de la imatge. Com
major sigui la compressió, menor serà la seva qualitat respecte a l’original.

• Compressió sense pèrdua: la mida d’aquests formats és més gran que els
anteriors, però la imatge és idèntica a l’original.
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• Entrellaçat: l’entrellaçat és una opció suportada per gairebé tots els
formats que permet començar a visualitzar la imatge abans que estigui
completament descarregada, com si fos una mena de vista prèvia.

• Metadades: encara que gairebé tots els formats admeten metadades, s’ha
de tenir en compte que no sempre es conserven en passar d’un format a un
altre. Per exemple, en passar de JPEG a PNG és possible que es perdin
totes les metadades referents a la localització on s’ha pres una foto o el nom
de l’autor. S’ha de consultar el programari amb el qual es fa la conversió
per veure quines opcions ens ofereix per conservar o reescriure aquestes
metadades.

Principalment, aquestes imatges són incrustades al web utilitzant l’etiqueta img
d’HTML, com es pot veure en el següent exemple:

1 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC" />

Com podeu veure, per utilitzar una imatge només cal indicar el seu origen
(propietat src) i un text alternatiu (propietat alt) que es mostra quan no es pot
mostrar la imatge.

GIF

El format GIF va ser un dels primers formats emprat en Internet. Té dues carac-
terístiques principals: per una banda, permet definir un color com a transparent, i
per una altra, permet crear animacions.

A causa de les limitacions de colors i transparències, ha caigut en desús a favor
del format PNG, encara que per afegir animacions simples continua sent una bona
opció, com es pot veure per exemple a Facebook, que inclou l’opció de fer servir
GIF als seus comentaris i entrades.

Quan es treballa amb logotips, com que normalment inclouen pocs colors, és
factible fer servir aquest format, encara que és més adient el format PNG. En
canvi, si fem servir aquest format per a fotografies ens trobarem amb una pèrdua
de qualitat molt gran, com es pot apreciar a la figura 1.10.

Figura 1.10. Conversió de fotografia a format GIF

Font: Matteo Paganelli (unsplash.com)

Podeu trobar més
informació sobre l’etiqueta
img en el següent enllaç:
goo.gl/XydC83.

Podeu trobar més
informació sobre el format
GIF en el següent enllaç:
https://es.wikipedia.
org/wiki/Graphics_
Interchange_
Format.

Llocs web especialitzats en
GIF animats

Un d’aquests llocs és giphy.com,
on es poden trobar multitud de
GIF animats en què s’aprofiten
captures de vídeos convertides
en animacions.
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Podeu trobar tota la
informació sobre el format

JPEG en el següent enllaç:
ca.wikipedia.org/wiki/JPEG.

Què són els artefactes?

S’anomena artefactes als punts
de la imatge on, en aplicar els

algorismes de compressió, surt
distorsionada. Freqüentment es

troben a les vores on hi ha un
canvi important de color o

contrast.

Normalment, les càmeres
digitals guarden les

fotografies amb aquest
format per estalviar espai.

Podeu trobar més
informació sobre el format
PNG en el següent enllaç:

es.wikipedia.org/wiki/
Portable_Network_Graphics.

JPEG

Aquest format és ideal per a fotografies perquè redueix molt la mida dels fitxers,
i la pèrdua de qualitat pot ser inapreciable. En canvi, no és indicat per a imatges
amb colors plans, perquè es generen artefactes a les zones properes on es produeix
un canvi de colors.

S’ha de tenir en compte que, si treballeu amb aquest format, cada vegada que
genereu una nova imatge la qualitat d’aquesta serà pitjor, ja que per cada vegada
que s’aplica la compressió la pèrdua serà major com es pot apreciar a la figura
1.11. Per aquesta raó és important, sempre que sigui possible, treballar amb les
imatges originals o exportades amb un format sense pèrdua, i només exportar a
format JPEG la imatge final.

Figura 1.11. Comparativa de qualitat d’imatges en JPEG

Superior esquerra 100% de qualitat, superior dreta 50%, inferior esquerra 10%, inferior dreta 0%. Font: Matteo Paganelli
(unsplash.com)

PNG

Aquest format substitueix en gairebé tots els casos els GIF, perquè permet treballar
amb més color i més detall a les transparències, i no hi ha pèrdua de qualitat a les
imatges. És el més indicat quan es treballa amb imatges amb colors plans, ja que
la qualitat és perfecta (com es pot apreciar a la figura 1.12) i, gràcies a com es
comprimeixen les dades en treballar amb grans grups de píxels del mateix color,
redueix molt la mida dels fitxers.
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Figura 1.12. Imatge vectorial exportada com a PNG

WebP

Aquest és un format desenvolupat per Google que inclou les mateixes característi-
ques que altres formats vistos anteriorment i els millora produint imatges amb una
mida inferior i la mateixa qualitat, permetent l’animació d’imatges amb 24 bits de
color i fer servir el canal alfa amb un algorisme de compressió amb pèrdua.

El format WebP no té un mime type oficial.

El problema amb aquest format és que, almenys de moment, només és compatible
amb Google Chrome, Opera i dispositius amb Android 4.0 o superior, perquè
altres companyes desenvolupadores de navegadors no veuen clar que el format
WebP superi per un marge significatiu el format JPEG.

Un altre inconvenient és que el programari de disseny gràfic no inclou normalment
l’opció d’exportar en aquest format nativament, i s’han de fer servir connectors de
tercers per afegir aquesta opció.

SVG

Aquest és un format de gràfics vectorials. Al contrari que els altres formats vistos
anteriorment, que guarden la informació de les imatges segons el color del píxel
a una posició determinada, en SVG el que es guarda són les formes geomètriques
i les seves posicions. Les seves característiques són les següents:

• Pot mostrar tots els colors que suporti el navegador.

• Compressió sense pèrdua fent servir l’algorisme gzip.

• Suporta animacions via JavaScript i CSS.

• És possible aplicar transparències a elements concrets.

Es pot trobar informació
més detallada sobre el
format WebP a la web de
Google Developers:
developers.google.com/
speed/webp.
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Exportar imatges vectorials
a format SVG

Cal tenir en compte que el
programari d’edició d’imatges

vectorials permet exportar
aquests dissenys més complexos

a fitxers amb extensió .svg i
.svgz.

Podeu trobar un
codificador/descodificador
de Base64 en el següent

enllaç:
www.base64encode.org.

La codificació Base64 no
inclou salts de línia i per

tant, s’han d’eliminar
aquests per fer funcionar els

exemples.

• El tipus mime corresponent és image/svg+xml.

Les imatges es poden incrustar directament al fitxer HTML fent servir l’etiqueta
<svg> o poden guardar-se en un fitxer amb extensió .svg.

També és possible animar aquests dibuixos fent modificacions a les posicions dels
elements fent servir JavaScript i CSS, encara que no tots els navegadors apliquen
aquestes transformacions correctament, ja que alguns directament ignoren les
instruccions i altres consideren el punt d’origen de manera diferent.

Base64

Hi ha algunes situacions en les quals pot interessar obtenir una representació d’una
imatge que es pugui enviar o incrustar directament a un fitxer HTML o CSS,
evitant haver d’afegir aquesta com un fitxer independent. Per exemple, per afegir
emoticones a un programari de missatgeria instantània, per crear una plantilla de
correu electrònic que només utilitzi un únic fitxer HTML o per crear classes CSS
per mostrar banderes com icones sense haver de llegir múltiples fitxers d’imatges.

Per solucionar aquests problemes, entre d’altres, disposem de Base64. Es tracta
d’un sistema de codificació que ens permet convertir les dades binàries en un
sistema de 64 caràcters que poden ser impresos i transmesos sense problemes a
través de la xarxa. Per exemple, el codi binari que forma el favicon de l’IOC pot
convertir-se a Base64 i obtindríem la següent cadena:

1 AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyYoAAWx9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2JsANNqaAM7ZnAC/1
pgAJgAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADWmAAW2JsAotqcAP/anAD/2pwA/9qcAP/
ZmgCR05sGDgAA

5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM+JAATYmgB32pwA9dqcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA
6 /9qcAO/YmgBoOIRSAAAAAAAAAAAAAAAAANmcAAfZmwDk2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2

pwA
7 /9qcAP/anAD/2pwA/9mbANcAAAAAAAAAAAAAAADcnQAR2ZoA/9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2

pwA
8 /9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/ZmwD/AAAAAAAAAAAAAAAA3J0AEdmaAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2

pwA
9 /9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2ZsA/wAAAAAAAAAAAAAAANydABHZmgD/2pwA/9qcAP/anAD/2

pwA
10 /9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9mbAP8AAAAAAAAAAAAAAADcnQAR2ZoA/9qcAP/anAD/2

pwA
11 /9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/ZmwD/AAAAAAAAAAAAAAAA3J0AEdmaAP/anAD/2

pwA
12 /9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2ZsA/wAAAAAAAAAAAAAAANydABHZmgD/2

pwA
13 /9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9

mbAP8AAAAAAAAAAAAAAADVnQMF2ZsA
14 4tqcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9qcAP/

ZmwDUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
15 AKeaAADYmgBy2pwA9dqcAP/anAD/2pwA/9qcAP/anAD/2pwA/9

qbAOvYmgBiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
16 AAAAAAAAAAAAAAAAANecARLZmwCc2psA/9qcAP/anAD/2psA/

NmbAIzXmwALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
17 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANeaAC/

YmwDH2ZoAuNiaACMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
18 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2aEAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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19 AAAAAAAAAAAA//8AAP5/
AAD4HwAA8A8AAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAAwAMAAMADAADAAwAA8A8A

20 APgfAAD+fwAA//8AAA==

Llavors, aquesta informació es pot incloure com a font d’un fitxer d’imatges, fent
servir l’esquema data URI en lloc dels esquemes HTTP o HTTPS.

Vegeu un exemple de com es pot incrustar la imatge directament a una etiqueta
<img> o a un fons definit amb CSS; per exemple, el codi per incrustar el favicon
de l’IOC com a imatge fent servir l’etiqueta <img> seria:

1 <img alt="favicon del’IOC"
2 src="data:image/jpeg;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAA
3 [...]"/>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/xZjRgv.

Encara que afegir imatges d’aquesta manera té l’avantatge de disminuir el nombre
de peticions HTTP que s’han de realitzar per carregar la pàgina, aquest sistema
representa una sèrie d’inconvenients:

• El codi no és gens llegible.

• La codificació augmenta la mida del fitxer un 33% aproximadament respecte
al que ocupa l’original en binari.

• Aquest sistema no és suportat per tots els navegadors.

• Les imatges afegides d’aquesta manera requereixen més temps per ser
processades que en el format original.

1.1.3 Programari per crear i processar imatges

Una vegada vistos els diferents formats, és hora de veure com es poden crear i
formatar imatges pròpies. Tot i que hi ha eines per modificar les imatges des de
la línia de comanda, ens centrarem en programari que compta amb una interfície
gràfica.

A Internet es poden trobar tota mena d’imatges, però no sempre trobareu les que
necessiteu o bé no les podeu utilitzar tal com estan, ja sigui perquè les seves
llicències no ens ho permeten, perquè necessiteu una imatge molt concreta o
perquè s’ha d’optimitzar la seva mida. En altres ocasions, les imatges us seran
proporcionades pel mateix client que us hagi encarregat desenvolupar la web, o
fins i tot pot tractar-se d’imatges pròpies.

Sigui com sigui, és molt habitual que no pugueu fer servir les imatges en la seva
forma original i hàgiu de retocar-les i optimitzar-les abans de fer-les servir, cosa
que no és possible fer a través d’HTML.

Data URI

L’esquema data URI permet
incloure dades in-line a les
pàgines web com si fossin
recursos en línia, afegint la
informació del fitxer en forma
literal en lloc de descarregar-lo.
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Recentment, la família de
S.O. d’Apple han modificat
el seus noms quedant així:

• macOS

• iOS

• tvOS

• watchOS

Encara que habitualment les tasques que realitzareu amb el programari
d’edició d’imatges estaran centrades en l’optimització i el canvi de mida
dels recursos gràfics, és imprescindible conèixer les eines bàsiques d’aquests
tipus de programari per poder portar a terme, com a mínim, algunes tasques
de dibuix i retoc simples, com per exemple crear un logotip a partir dels
materials d’una empresa o personalitzar icones que es faran servir a la
pàgina.

Exemple de processament d’imatges per a web

Us han encarregat desenvolupar la pàgina web d’una fusteria i el client us ha fet arribat
totes les imatges de què disposa i que ja han fet servir en el seu catàleg en paper.

• El logotip de l’empresa us l’ha passat com a imatge vectorial.

• Les fotografies del catàleg són JPEG amb màxima qualitat, i cada fotografia ocupa més de
10 MB.

En el cas del logotip, abans de poder utilitzar-lo l’haureu de convertir en mapes de bits
amb diferents mides segons on el necessiteu fer servir (favicon, logo de l’empresa, marca
d’aigua sobre fotos, etc.) i les fotografies les haureu de redimensionar per ajustar-les a una
mida apropiada per veure-les en un monitor i exportar-les amb un nivell de compressió més
alt per reduir dràsticament el seu pes.

Per fer aquests canvis necessitareu un programari d’edició gràfica que us permeti
treballar amb mapes de bits o imatges vectorials, segons el tipus d’imatge que
tracteu.

Tant en el cas de programari gratuït com en el de pagament, es poden trobar
multitud de connectors (plugins en anglès) que augmenten la capacitat d’aquests
programes. Per exemple, un tipus de connectors molt habituals en el programari
d’edició de mapes de bits són els que afegeixen nous filtres i els que afegeixen la
capacitat d’exportar en nous formats.

Entre el programari d’edició d’imatges en format de mapa de bits trobem moltes
opcions, però aquestes dues són les més populars:

• GIMP: és un programari gratuït multiplataforma que forma part del projec-
te GNU. Permet obrir gairebé tots els tipus d’imatges de tipus mapa de bits
i exportar en els formats més habituals.

• Adobe Photoshop: en aquest cas, es tracta d’un programari privatiu líder
en el sector només disponible per a les plataformes Windows i macOS.
Permet treballar amb un nombre menor de formats i exportar només als més
habituals (GIF, PNG, JPEG i SVG). Destaca la gran quantitat de connectors
de tercers disponibles, una interfície molt intuïtiva i la possibilitat de
treballar amb formes vectorials.

Quant a l’edició d’imatges vectorials la selecció és molt més limitada i, com en el
cas anterior, us mostrem dos programaris molt coneguts:
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• InkScape: igual que GIMP, aquest és un programari gratuït multiplatafor-
ma que permet obrir molts formats d’imatges vectorials, guardar-les amb
format SVG i SVG comprimit i exportar en format PNG.

• Adobe Illustrator: com és el cas d’Adobe Photoshop, aquest programari és
privatiu, està limitat als usuaris de Windows i macOS. La seva interfície és
molt intuïtiva, pero els formats que permet obrir són molt més limitats que
els que suporta InkScape. Aquest és el més utilitzat en el disseny d’imatges
vectorials i destaca per poder exportar directament en formats suportats per
les impremtes.

Un avantatge del programari gratuït és que per desenvolupar tasques
puntuals com són el canvi de format o optimitzar una imatge no necessitem
més; per altra banda, professionalment són més valorades les competències
adquirides amb el programari privatiu.

Funcionalitats del programari d’edició gràfica

El tractament en profunditat d’un programari d’edició gràfica escapa a l’abast
d’aquests materials; per tant, ens centrarem a mencionar algunes de les opcions
més comunes que podem trobar en aquest tipus de programari i particularment en
GIMP, per ser multiplataforma i gratuït.

Hi ha alguns conceptes que cal tenir clars abans de descriure les eines:

• Diferència entre guardar i exportar: cada programari fa servir un format
propi on guarda informació extra sobre la imatge; aquest format no està
optimitzat per fer-se servir en altres aplicacions, així que tots incorporen
una opció per exportar a diferents formats (PNG, JPEG, etc.).

• Tapís: és l’àrea de dibuix; depenent del programari, es poden moure
elements fora del tapís, però continuen formant part de la imatge, encara
que a l’hora d’exportar-la només s’exporta el que estigui dins del tapís.

• Capa: tot el programari d’edició modern incorpora un sistema de capes.
Cada capa és com un full transparent, de manera que si dibuixem a la capa
superior se superposa a les altres. Aquestes capes també poden ser opaques
o es poden aplicar diferents modes de fusió per aconseguir diferents efectes,
per exemple invertir els colors, aclarir-los o enfosquir-los.

Com podeu veure a la següent figura figura 1.13, des del panell de la pestanya de
capes a GIMP es poden crear noves capes, duplicar les actuals, canviar la posició,
agrupar-les en carpetes, eliminar-les, modificar la visibilitat i canviar el seu nom,
entre altres opcions.
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Error amb la selecció
el·líptica

En alguns sistemes operatius
amb la versió 2.8.14 de GIMP,
l’eina de selecció el·líptica no

funciona correctament, ja que no
permet treballar amb la selecció.

Figura 1.13. Propietats de capes a GIMP

L’ús de les capes és molt important perquè permet organitzar la distribució
de la imatge fàcilment, aplicar els modes de fusió i ajustar l’opacitat.

Dins de GIMP podem veure el nom de cada eina deixant el cursor sobre l’eina uns
segons. En els casos en què el nom en anglès és molt més conegut s’ha afegit a
continuació el nom en català.

En general, tant les seleccions com totes les accions que portem a terme
sobre una imatge (dibuixos, filtres, etc.) només s’apliquen a la capa activa.
És a dir, si tenim tres capes i tenim seleccionada la capa superior, les
seleccions afectaran només aquesta capa i no les inferiors. Per exemple si
omplim la selecció amb un degradat aquest s’aplicarà a la capa superior, i
les altres dues continuaran sense canvis. Si volem aplicar una selecció a
una capa diferent hem de clicar sobre la capa on volem que s’apliqui, llavors
aquesta passarà a ser la capa activa i qualsevol acció l’afectarà.

Pràcticament totes les eines de selecció tant de GIMP (que podeu trobar a la taula
1.2) com d’altres programaris d’edició ofereixen les mateixes opcions:
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• Suavitzat (antialiasing): la selecció es fa de forma suavitzada, de manera
que les vores es fan transparents progressivament i el canvi de colors no és
directe.

• Vores arrodonides (feathering): les accions sobre la selecció s’apliquen de
manera molt suavitzada fora dels límits de la selecció.

• Relació d’aspecte: per a les eines de selecció de tipus poligonal es pot
establir una relació d’aspecte, per exemple 1:1, per aconseguir cercles o
quadrats perfectes.

• Modes de selecció: la selecció pot reemplaçar la selecció actual, afegir-la,
restar-la o aplicar una intersecció entre la selecció nova i les antigues.

Taula 1.2. Eines de selecció

Eina Descripció

Eina de selecció rectangular Aquesta eina permet crear seleccions amb un
rectangle que es pot modificar arrossegant les
cantonades o vores.

Eina de selecció el·líptica Similar a l’anterior però amb forma el·líptica, també
es pot modificar arrossegant les cantonades o vores.

Eina de selecció lliure (lasso) Aquesta eina permet crear una selecció fent clics
amb el ratolí per marcar punts entre línies o, si
deixem el botó polsat, arrossegar per dibuixar l’àrea
a seleccionar.

Eina de selecció de regió continua (magic wand) Amb aquesta eina se selecciona automàticament tot
el que hi hagi dintre d’una àrea, detecta les vores
segons la diferència de colors.

Eina de selecció de per color Aquesta eina permet fer una selecció de tots els
elements del dibuix amb el mateix color o similar.

Eina de tisores intel·ligents Permet fer una selecció clicant punts propers a la
forma que volem retallar, i aquesta s’ajusta
automàticament.

Les seleccions ens permeten modificar els continguts i limitar els efectes d’altres
eines, per exemple amb les eines d’ompliment només s’omplirà la selecció si es
troba alguna i tampoc no es podrà pintar fora de la selecció ni esborrar.

També ens permeten copiar elements i enganxar-los en la mateixa capa o en unes
altres, moure aquests elements i aplicar les transformacions que apareixen a la
taula 1.3.

Per copiar i enganxar elements seleccionats entre capes només hem de
seleccionar el que volem copiar, anar a Edita / Copia, clicar sobre la capa
on volem enganxar i a continuació a Edita / Enganxa. Quan fem això ens
quedarà sobre la capa una nova capa especial amb el nom Selecció flotant. Si
fem clic amb el botó secundari del ratolí i seleccionem l’opció Fixa la capa
s’afegirà a la capa que surt just a sota, però si li donem a l’opció o a la icona
de Capa nova es crearà una nova capa amb aquest element enganxat.
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Taula 1.3. Eines de transformació

Eina Descripció

Eina gira Ens permet girar una imatge en la direcció de les
busques del rellotge o al contrari.

Eina escala Permet escalar la imatge per fer-la més gran o més
petita.

Eina inclina Amb aquesta eina s’inclina la imatge cap a la dreta o
cap a l’esquerra des d’un punt vertical central.

Eina perspectiva Aquesta transformació permet aplicar un efecte de
perspectiva sobre la capa o selecció.

Eina capgira Permet capgirar la capa o la selecció horitzontal o
verticalment com si fos un reflex en un mirall

Transformació de la regió Amb aquesta creem una selecció de forma poligonal
tancada i llavors podem modificar els vèrtexs per
distorsionar la imatge.

La majoria d’aquestes transformacions afectaran tota la capa o, si existeix una
selecció, només la part seleccionada de la capa. D’aquestes, les més usades són
girar, escalar i capgirar.

Motius, patrons i pinzells

El programari de disseny permet dibuixar amb formes que poden emular el traç d’un pinzell
real, taques de tinta, herba, flors, motius de fantasia, etc. A aquests elements habitualment
se’ls coneix com pinzells. De manera similar, per omplir seleccions es poden fer servir
patrons o motius, que són formes que es poden repetir sense que es pugui diferenciar on
comencen i on acaben.

Altre grup d’eines molt utilitzat són les eines de dibuix que podeu trobar a la taula
1.4. Cal destacar que aquestes permeten fer servir un pinzell en lloc d’un color pla,
però en el cas del llapis aquest no respecta les transparències i per tant no mostrarà
un aspecte suavitzat.

Taula 1.4. Eines de dibuix

Eina Descripció

Eina pinzell Amb aquesta eina es pot pintar amb un traç suau.

Eina llapis Aquesta eina també pinta però només amb el color
del front i l’efecte queda molt pixelat; es nota
clarament quin píxel està pintat i quin no, es pot dir
que és un traç dur.

Aerògraf Aquesta eina funciona com un aerògraf: com més
temps passem amb el botó polsat major serà
l’opacitat del color, i si fem una passada ràpida
només s’aplicarà una mica de color.

Eina goma d’esborrar Amb aquesta eina podem esborrar qualsevol element
de les imatges; inclou les opcions per fer una
esborrada dura o suau.

Fixeu-vos que cadascuna d’aquestes eines té diferents opcions que modifiquen la
forma com es pinta o s’esborra amb aquestes; per exemple, l’opacitat és comú a
totes, però d’altres com la velocitat i el flux només es mostren per a l’aerògraf.

GIMP no té la capacitat d’altres programaris de treballar amb formes com es pot
veure en la taula 1.5. El més semblant a fer un dibuix vectorial és traçar el contorn
amb aquesta eina i després aplicar una d’aquestes dues opcions:
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• Selecció a partir d’un camí: crea una selecció que podem omplir amb
l’eina cubell de pintura o l’eina de degradat.

• Pinta el camí: aquesta opció permet dibuixar una línia que recorre tot el
camí.

Taula 1.5. Eines de traç

Eina Descripció

Eina de camins Permet fer un traç poligonal o amb corbes i
transformar-lo en una selecció o pintar una línia.

S’ha de tenir molt en compte que una vegada s’aplica qualsevol d’aquestes opcions
el resultat és independent del camí; si el camí es modifica no afectarà pas ni la
selecció ni la línia pintada.

Un ús força freqüent que es dóna a les eines que podeu veure a la taula 1.6 és
omplir una capa superior i canviar el seu mode de fusió a un altre, de manera que
el patró o degradat se superposa sobre les capes inferiors.

Taula 1.6. Eines d’emplenament

Eina Descripció

Eina cubell de pintura Omple la selecció o capa amb el color del front o el
patró seleccionat.

Eina degradats Omple la selecció o capa amb el degradat
seleccionat.

GIMP inclou també un lloc d’eines genèriques que podeu trobar a la taula 1.7,
aquestes (o altres equivalents) es poden trobar en tot el programari d’edició de
mapes de bits.

Taula 1.7. Altres eines

Eina Descripció

Eina capturador de color Serveix per seleccionar el color exacte d’un punt de
la pantalla.

Eina ampliació (zoom) Amplia la vista de la imatge, és a dir, com la veiem
nosaltres, no la seva mida real.

Eina compàs Serveix per mesurar la distància entre dos punts

Eina mou Mou la selecció o capa seleccionada.

Eina escapça Permet seleccionar una àrea, i en fer clic a sobre
l’escapça, ajustant la mida de la imatge a la
d’aquesta àrea seleccionada.

Cal destacar que, com tot el programari d’edició, GIMP us ofereix una bona
col·lecció de filtres que permeten modificar les vostres imatges per afegir efectes
especials, convertir fotografies en còmics, difuminar les imatges, eliminar o afegir
soroll, etc.

Degradats

Un degradat és una escala entre
dos o més colors que comença
en un i acaba en un altre.
Generalment es poden incloure
també nivells d’opacitat a
cadascun d’aquests colors.

Filtres a GIMP

Per veure una llista completa
dels filtres que us ofereix GIMP
podeu consultar el següent
enllaç:
docs.gimp.org/ca/filters.html.
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Optimització d’imatges a
Google Developers

En aquest enllaç de la web de
Google Developers podeu trobar

més informació sobre
l’optimització d’imatges:

goo.gl/jp8vBy.

Adobe Flash

Flash va ser una tecnologia molt
utilitzada per afegir elements

multimèdia al web des de mitjan
anys noranta que va començar a
ser reemplaçada per HTML5 a

partir del 2010.

1.1.4 Optimització d’imatges per a la web

Actualment, per millorar la presentació de les pàgines webs només cal utilitzar
CSS i HTML, ja que els navegadors moderns han deixat de donar suport a
connectors de tercer com Flash i Java.

Hi ha dos factors determinants per optimitzar les imatges per a la web: un és el
format d’imatge i el seu nivell de compressió, i l’altre és la mida d’aquesta.

S’ha de tenir molt en compte com es farà servir la imatge, perquè encara que
aquesta es pot engrandir o reduir fent servir regles CSS, no té gaire sentit fer servir
una imatge gegantina més gran que la pantalla per mostrar una vista en miniatura
d’un producte. Fixeu-vos en el següent exemple, on fem servir una imatge de
1920x1080 quan hauria sigut suficient amb una imatge de 200x200:

1 <style>
2 img {
3 width:200px;
4 height:200px;
5 }
6 </style>
7 <table>
8 <tr>
9 <th>Pantalla</th>

10 <th>Descripció</th>
11 <tr>
12 <tr>
13 <td><img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/u2−a1−01.png" alt="Navegant per l

’IOC"/></td>
14 <td>Aquí podeu veure una vista en miniatura de la pàgina de l’Institut

Obert de Catalunya.</td>
15 </tr>
16 </table>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/xVJQrL, i el resultat a la figura 1.14.

Figura 1.14. Visualització de l’exemple de vista en miniatura

Aquesta imatge pesa més de 730 KB, però tenint en compte les necessitats reals
d’utilització s’hauria pogut reduir a menys de 30 KB. No tan sols el pes no es troba
optimitzat, sinó que la imatge es troba distorsionada perquè no s’han conservat les
proporcions.

En la taula 1.8 podeu veure la diferència de pes d’una fotografia d’alta resolució
en diferents formats i nivells de compressió.
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Taula 1.8. Comparativa de formats per a fotografia en alta resolució

Imatge Mida Format Compressió Pes

Skate 4.022x2.681 PNG 6.469 KB

Skate 4.022x2.681 JPEG 100% 3.473 KB

Skate 4.022x2.681 JPEG 50% 382 KB

Skate 4.022x2.681 JPEG 10% 176 KB

Skate 4.022x2.681 JPEG 0% 141 KB

S’ha de tenir en compte que el format GIF només suporta 256 colors, mentre
que la resta treballen amb 24 bits.

En la taula 1.9 podeu veure les dades de la mateixa imatge però redimensionada
per omplir una pantalla Full HD. Comproveu amb l’anterior taula la diferència de
pes.

Taula 1.9. Comparativa de formats per a fotografia en alta resolució

Imatge Mida Format Compressió Pes

Skate 1.920x1.080 PNG 1.882 KB

Skate 1.920x1.080 JPEG 100% 1.386 KB

Skate 1.920x1.080 JPEG 50% 105 KB

Skate 1.920x1.080 JPEG 10% 43 KB

Skate 1.920x1.080 JPEG 0% 31 KB

Normalment, per a fotografies es fa servir el format JPEG, amb una qualitat
al voltant del 60%; en molts casos pràcticament no es nota la diferència. En
alguns casos la qualitat pot ser molt important, i en uns altres ho pot ser
reduir la mida, llavors cal anar provant fins a arribar a un compromís entre
qualitat i compressió.

Però, segons el format, el contingut de la imatge també és important: vegeu, en la
taula 1.10, com canvia el pes si en lloc de fer servir una fotografia fem servir una
imatge amb formes i colors simples:

Taula 1.10. Comparativa de formats per a fotografia en alta resolució

Imatge Mida Format Compressió Pes

Forma simple 1.920x1.080 PNG 21 KB

Forma simple 1.920x1.080 JPEG 100% 63 KB

Forma simple 1.920x1.080 JPEG 50% 34 KB

Forma simple 1.920x1.080 JPEG 10% 29 KB

Forma simple 1.920x1.080 JPEG 0% 27 KB

Full HD 1080p

Amb Full HD ens referim a una
pantalla d’alta definició que
suporta 1080 p d’alçada. Es
tracta d’una resolució de
1.920x1.080 píxels, amb una
relació d’aspecte de 16:9.
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A banda del color, també es nota la diferència entre formats, perquè en
aquest cas, amb el format JPEG es generen artefactes que distorsionen la
imatge quan només hauria d’haver-hi colors plans com es pot apreciar a la
figura 1.15.

Figura 1.15. Comparativa del detall entre una imatge
PNG i una imatge JPEG

A l’esquerra, la imatge ampliada en format PNG; a la dreta, la mateixa
imatge ampliada en format JPEG amb un 50% de compressió.

Com exportar una imatge amb diferent format a GIMP

Encara que no tots els programaris d’edició gràfica funcionen de la mateixa manera,
habitualment l’exportació d’imatges és força similar. A continuació podeu veure els passos
a seguir per exportar una imatge amb format JPEG i una qualitat del 60%:

1. Obriu la imatge que voleu optimitzar amb GIMP: seleccioneu l’opció del menú Fitxer / Obre...
i seleccioneu el fitxer al vostre equip.

2. Seleccioneu l’opció del menú Fitxer / Exporta com a...

3. S’obrirà la finestra Exporta la imatge, on podeu seleccionar el directori on guardar-la i el nom
del fitxer; a la part inferior, desplegueu les opcions de Seleccioneu el tipus de fitxer i cliqueu
sobre Imatge JPEG (o canvieu l’extensió del nom del fitxer per .jpg).

4. Cliqueu al botó Exporta.

5. Veureu una finestra com la de la figura 1.16 anomenada Exporta la imatge com a JPEG.

6. Canvieu la qualitat al 60% i cliqueu al botó Exporta.

Figura 1.16. Exportació d’una imatge amb format JPEG a GIMP

Podreu trobar la vostra imatge amb format JPEG i qualitat 60% a la carpeta que hàgiu
especificat.
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Càrrega de diferents imatges per a diferents mides

En molts casos, quan tractem amb imatges decoratives que formen part de la web i no dels
continguts, en lloc de fer servir les etiquetes d’imatge podem establir aquestes imatges
com a background d’un element (per exemple un div), de manera que fent servir Media
Queries podem canviar aquesta imatge per una d’una resolució apropiada per al dispositiu
en el qual s’està navegant per la pàgina.

Per exemple, si en una pàgina web tenim com a fons un dibuix que ocupa tot l’ample de
la pantalla, no té gaire sentit que en navegar per aquesta pàgina amb un mòbil amb una
resolució de 480x320 píxels descarreguem una imatge que fa 1.920x1.080 píxels.

L’ús de Media Queries també és un element clau del responsive design (o disseny web
adaptatiu), del qual podeu trobar més informació en aquest enllaç: goo.gl/pKZdrB.

Una altra tècnica per augmentar la velocitat de descàrrega és reduir el nombre
de peticions; per exemple, si la nostra pàgina fa servir moltes icones i fem servir
una imatge per a cadascuna d’aquestes, el nombre de peticions que s’ha de fer al
servidor augmenta ràpidament.

Per evitar aquest problema hi ha dues solucions:

• Enviar tota la informació d’aquestes imatges en un sol fitxer (molt poc
popular).

• Fer servir una font especial que en lloc de lletres contingui aquestes imatges
(això és el que s’usa més habitualment).

Tots dos sistemes s’apliquen d’una manera similar; quan fem servir un únic fitxer
d’imatges li diem spritesheet o atles.

La idea és que coneixent en quines coordenades comença cada imatge i la seva
mida podem crear classes CSS que facin servir aquesta informació, de manera
que en crear un element d’aquest tipus (per exemple, amb les etiquetes <span> o
<i>) s’insereixi la imatge retallada al nostre document.

1 <style>
2 ul {
3 list−style:none;
4 padding: 0;
5 }
6

7 .flag
8 {
9 display: inline−block;

10 width: 16px;
11 height: 11px;
12 line−height: 11px;
13 background−image: url("//m09−u2.surge.sh/imatges/flags.png");
14 background−position: 0 0;
15 background−repeat: no−repeat;
16 }
17

18 .flag−es { background−position: 0px 0px; width: 16px; height: 11px; }
19 .flag−catalonia{ background−position: −16px 0px; width: 16px; height: 11px; }
20 .flag−fr { background−position: −32px 0px; width: 16px; height: 11px; }
21 </style>
22

23 Imatge original: <img src = "//m09−u2.surge.sh/imatges/flags.png" alt="banderes
" />

24 <ul>
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Més informació sobre atles
i ’spritesheets’

Podeu trobar més informació en
el següent enllaç:

goo.gl/fMMyso, i com fer-les
servir en jocs en aquest altre:

goo.gl/V10Bx8.

Glyphicon és un component
que forma part de la

biblioteca Bootstrap.

25 <li><i class="flag flag−es"></i> Espanya</li>
26 <li><i class="flag flag−catalonia"></i> Catalunya</li>
27 <li><i class="flag flag−fr"></i> França</li>
28 </ul>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/zqLMaz, i el resultat a la figura 1.17.

Figura 1.17. Exemple d’utilització d’un atles per mostrar
banderes

Primerament, s’ha declarat una classe flag amb la mida de les banderes (16 x
11 píxels) i a continuació una classe particular per a cadascuna, de manera que
desplacen la imatge com de fons:

• La bandera d’Espanya no es desplaça perquè es troba en primera posició.

• La bandera de Catalunya es desplaça 16 píxels (just l’amplada de la imatge).

• La bandera de França es desplaça 32 píxels (l’amplada de les dues imatges
anteriors).

Per utilitzar les noves banderes només cal que afegiu la classe general i l’espe-
cífica a un element buit i es representarà en aquesta posició; per exemple: <i
class=“flag flag-catalonia”></i>.

Però en el cas d’haver de treballar amb moltes imatges, o que la mida d’aquestes
no sigui igual, fer els càlculs de les coordenades no és trivial. Per aquest motiu,
el seu ús no està gaire estès, encara que quan es desenvolupen jocs amb HTML5
aquesta és la manera més habitual de trobar les animacions o imatges, ja sigui
en spritesheets per a un element individual amb les seves animacions, o un atles
complet amb totes les imatges del joc.

Tot i així, si la velocitat és un factor crític per al vostre projecte, aquesta és una
opció a tenir en compte si teniu més d’un parell d’imatges decoratives que feu
servir en la majoria de les pàgines.

En canvi, l’ús de fonts és molt popular, ja que existeixen llibreries molt fàcils de
carregar i que només requereixen consultar la pàgina per veure quin nom rep la
classe que ens interessa.

Per exemple, Font Awesome (vegeu la figura 1.18) i Boostrap Glyphicons, que
en lloc de carregar un atles el que fan és carregar una font, i fent servir diferents
classes CSS s’afegeixen aquestes icones.
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Figura 1.18. Mostra d’icones Font Awesome

Font Awesome inclou una gran varietat d’icones de marques molt conegudes, generalment relacionades amb Internet.

La principal diferència entre tots dos és que Font Awesome incorpora moltes més
icones i són més especifiques, incloent-hi icones de companyies populars com
Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Chrome, etc. i icones emblemàtiques com
els botons de “M’agrada”, “Retweet”, etc.

Per altra banda, Glyphicons, en contenir menys imatges, és més lleugera; és
qüestió de determinar en quina biblioteca es troben les icones que necessiteu i
fer servir una o una altra segons les vostres necessitats.

No oblideu que, en tractar-se de fonts, aquestes imatges poden ajustar-se a
la mida que desitgeu sense perdre qualitat, ja que es tracten com a imatges
vectorials.

En conclusió, a l’hora d’optimitzar un recurs gràfic les principals opcions són:

• Reduir la mida de la imatge al mínim necessari, de manera que s’ajusti a les
vostres necessitats.

• Si es tracta d’una fotografia o una imatge amb molta varietat de formes
i colors, exportar-la com a JPEG amb un nivell de compressió adequat,
generalment al 60%.

• En el cas de les imatges vectorials o de colors plans i formes senzilles, si no
voleu que es generin artefactes podeu exportar-la en el mateix format (GIF
o PNG), però reduint el nombre de colors.

• Si la imatge a utilitzar s’empra com una icona o símbol, considereu
reemplaçar-la per un dels símbols de FontAwesome o GlyphIcons, especi-
alment si ja teniu carregades aquestes biblioteques.
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Jocs independents (’indie’)

Es tracta de jocs desenvolupats
per una sola persona o petits

equips de desenvolupadors que
no compten amb el suport d’un

distribuïdor de jocs.
Habitualment, la distribució es fa

a través d’internet, fent servir
plataformes digitals: Steam, App
Store, Google Play, Chrome Web

Store, etc.

• Si heu de fer servir moltes icones o símbols propis podeu crear un atles amb
totes les imatges i fer servir CSS per inserir-les.

1.2 Elements d’àudio i vídeo per al web

Avui dia és molt fàcil obtenir recursos de vídeo i àudio original, ja que gràcies als
dispositius mòbils quasi tothom té accés a micròfons i càmeres de vídeo integrats.
Però encara que la qualitat d’aquests pugui ser molt bona, és poc probable que es
puguin utilitzar sense fer cap tipus d’edició ja sigui per eliminar algunes parts, per
afegir efectes o per substituir l’àudio d’un vídeo per exemple, cosa que obliga a
fer servir un programari específic d’edició.

Però la creació de continguts audiovisuals no es limita només a la creació de
vídeos. Des de principis dels anys 90 es poden trobar a Internet petites animacions
incrustades als llocs web gràcies al format GIF89a i actualment, a través de CSS,
és possible crear tot tipus d’animacions a partir dels elements HTML, imatges,
combinacions de colors, textos, canvis d’opacitat, transicions, etc.

1.2.1 Programari per manipular i editar àudio i vídeo

Molt sovint, quan s’ha de portar a terme algun tractament d’àudio o vídeo, aquest
és proporcionat per la empresa o client i el que s’haurà de fer serà optimitzar-lo per
fer-lo servir en el medi que us interessi: exportar-lo a diferents formats, optimitzar
la seva compressió, retallar un tros de vídeo, etc.

Àudio

Encara que hi ha molts programes professionals per a l’edició d’àudio, no hi ha
cap que destaqui en particular pel tractament de so per al web. En general, les
accions que es necessita portar a terme són:

• Exportar so en diferents formats.

• Modificar el volum.

• Afegir efectes especials de so (eco, modificar el to, etc.).

• Retallar i concatenar pistes d’àudio.

En aquests materials ens centrarem en les característiques d’Audacity i el farem
servir per als exemples. Es tracta d’un programari ben valorat per fer tant l’edició
d’elements multimèdia senzills com per a l’edició d’efectes d’àudio per a jocs
independents.
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Audacity és un programari lliure multiplataforma, disponible per a Windows,
macOS i Linux, que es pot descarregar des del següent enllaç: audacity.es.

Logotip d’Audacity. Font: Vaughan
Johnson (commons.wikimedia.org)

Entre les opcions que ens ofereix trobem:

• Importar en diferents formats.

• Exportar en els formats més habituals: MP3 i OGG, entre d’altres.

• Mesclar dos o més sons diferents a la mateixa o en diferents pistes.

• Retallar els sons.

• Reduir el soroll.

• Aplicar efectes.

Vídeo

Quan parlem de vídeo cal distingir entre el programari que permet capturar-lo i el
que permet editar-lo i exportar-lo a diferents formats.

Entre les opcions de programari gratuït podeu trobar les següents:

• Windows Movie Maker (Windows): aquest programari es podia trobar en
les instal·lacions del sistema operatiu Windows en versions anteriors, però
no ha estat actualitzat des del 2012 i no s’inclou en el sistema operatiu a
partir de la versió Windows 10. Permet enllaçar vídeos d’una manera molt
senzilla i no compta amb gaires opcions, raó per la qual és molt fàcil de fer
servir per als principiants. Només està disponible per a usuaris de Windows.

• iMovie (macOS): aquesta és l’opció més completa, ja que és intuïtiu i
ofereix una gran col·lecció de sons, animacions i efectes per afegir als
nostres vídeos (vegeu la figura 1.19). A més, ofereix també opcions
avançades com per exemple exportar vídeos en 4K, fet que el converteix en
la més completa de les tres opcions encara que limitat a usuaris de macOS.

Popularitat d’Audacity

Com es pot veure a
alternativeto.net/tag/audio-editor,
un lloc especialitzat en
alternatives de programari, a la
secció d’edició d’àudio trobem
que Audacity és el preferit amb
diferència, superant en més de
15 vegades la primera opció de
programari privatiu.

Instal·lació de Windows
Movie Maker

Tot i que ha estat discontinuat,
l’última versió és compatible
amb Windows 10 i es pot
descarregar del següent enllaç:
goo.gl/qMXp7m.
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Figura 1.19. Pantalla de creació d’una nova pel·lícula d’iMovie

• Avidemux (Windows, macOS, Linux): aquesta opció és molt més limitada
i més complicada de fer servir que els dos anteriors, però l’avantatge que
té és que es pot emprar en qualsevol plataforma i que permet la creació de
scripts fent servir ECMAScript i la creació de treballs per lots el que permet,
per exemple, canviar de format tots els fitxers d’un directori o aplicar-los un
mateix filtre.

Normalment, si les necessitats d’edició són molt bàsiques, optareu per fer servir
el programari més adequat al vostre sistema operatiu, Windows Movie Maker per
a Windows i iMovie per a macOS, emprant Avidemux només si sou usuaris de
Linux o necessiteu processar molts fitxers alhora (per exemple, per canviar-ne el
format).

Entre les opcions de programari privatiu totes són molts similars, encara que cal
destacar que és difícil trobar alguna que funcioni nadiuament sota Linux, i el factor
determinant per escollir una o una altra serà el sistema operatiu que fem servir i
el cost del programari.

Al contrari que en el cas del programari gratuït, aquests programes són força
complexos i requereixen dedicar algun temps per aprendre el seu funcionament
abans de treure’n profit:

• Adobe Premiere CC (Windows, macOS): www.adobe.com/es/products
/premiere.html

• Sony Vegas Pro (Windows): www.sonycreativesoftware.com/es/download
/trials/vegaspro

• Final Cut Pro (macOS): www.apple.com/es/final-cut-pro

• Pinnacle Studio Ultimate (Windows): www.pinnaclesys.com/publicsite/
sp/products/studio/ultimate
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’Screencasting’

És una tècnica que consisteix en la captura de l’entrada o sortida d’un o més
dispositius connectats a un ordinador, per exemple d’una webcam i/o una o més
pantalles.

Un dels usos més habituals per als screencasts és la creació de tutorials, cursos i
demostracions gravades en temps real.

Entre les opcions de software gratuït només n’hi ha una que destaca sobre la
resta, i ho fa amb força diferència, Open Broadcaster Software, per a Windows,
macOS i Linux). Aquest programari ens permet gravar captures de pantalla
completa, webcam, finestres d’aplicacions o retransmetre en streaming a través
de plataformes com Twitch o YouTube. No ofereix les possibilitats de muntatge
i postproducció que ofereixen les alternatives de pagament, però és possible fer
la gravació simultània de diferents fonts d’entrada, per exemple de la pantalla i la
webcam.

En l’àmbit del software privatiu trobem dues opcions molt esteses. Totes dues
tenen un preu similar i ofereixen pràcticament les mateixes prestacions, encara
que Screen Flow només està disponible per a macOS. Són les següents:

• Camtasia (Windows, macOS): www.techsmith.com/camtasia.html

• Screen Flow (macOS): www.telestream.net/screenflow/overview.htm

Tots dos són força senzills de fer servir i ofereixen opcions d’edició en el mateix
paquet:

• Edició de múltiples pistes de vídeo i àudio.

• Afegir anotacions i animacions.

• Composició dels vídeos (per exemple, canviar la posició del vídeo de la
webcam sobre el de la finestra).

• Publicar directament a plataformes de vídeo com YouTube i Vimeo.

A continuació trobareu un exemple fent servir Open Broadcaster Software, perquè
en ser multiplataforma es pot seguir amb Windows, macOS i Linux.

Captura de vídeo amb Open Broadcaster Software

El primer que heu de fer és descarregar-lo de la següent adreça: obsproject.com/download.
Una vegada descarregat, s’ha d’instal·lar. Els passos són diferents en cada plataforma,
però no cal configurar res.

Obriu l’Open Broadcaster Software (abreviat com OBS). Veureu un bloc central en negre
i a sota quatre seccions, la primera anomenada Escenes, la segona Orígens, la tercera
Mesclador i a la quarta una sèrie de botons com es pot apreciar a la figura 1.20.

FPS (’frames per second’)

Els frames per segon representen
el nombre d’imatges que es
mostren en un segon. Els formats
de vídeo per a televisió analògica
com PAL i NTSC mostren 24 i
29 FPS, respectivament, mentre
que els videojocs han de córrer a
60 FPS.
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Figura 1.20. Pantalla d’inici d’Open Broadcaster Sofware

Cliqueu al símbol ”+”, a sota d’Orígens, i seleccioneu Captura de finestra. Aquí podeu fer
servir el nom que vulgueu.

A continuació podreu seleccionar quina finestra voleu capturar; en aquest exempe
capturareu la finestra on s’està executant el contingut que vulgueu enregistrar, com es
pot apreciar a la figura 1.21.

Figura 1.21. Selecció de finestra com a origen

Com que interessa incloure el so de l’aplicació, afegireu la sortida d’àudio. Per defecte
està habilitada l’entrada del micròfon si en teniu un connectat; en aquest cas, com que
no interessa gravar l’àudio del micròfon, heu de fer clic sobre la icona que el mostra per
desconnectar-lo (es posarà de color vermell).

Una vegada afegits els canals de vídeo i àudio només queda clicar sobre el botó Inicia
l’enregistrament. Si us fixeu en la figura 1.22, aquesta versió localitzada al català mostra
dos botons amb el mateix text. El botó superior és per iniciar la retransmissió en streaming
si ho heu configurat; l’inferior és el que iniciarà la gravació. Una vegada el cliqueu
començarà la reproducció fins que el torneu a clicar per aturar-lo.

En clicar sobre la captura de vídeo les vores es posen de color vermell. Això indica que
està seleccionada i que és possible canviar la mida i moure-la sobre el fons negre; aquest
mateix sistema es fa servir per reorganitzar les diferents àrees de captura de vídeo diferents
(per exemple, pantalla i webcam alhora).
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Figura 1.22. OBS amb un origen de vídeo i d’àudio configurat

S’ha de tenir en compte que aquest fons negre serà visible en el vídeo, així que o bé s’ha
d’ajustar la mida del vídeo a la que heu de fer servir, o bé s’han d’ajustar els continguts per
cobrir-ho tot. Aquesta és l’opció que es farà servir en aquest exemple, de manera que a
més a més s’oculta la interfície del navegador.

Amb això ja tindreu el vostre primer vídeo creat, ara només caldrà obrir la carpeta on l’hàgiu
guardat i obrir-lo amb el vostre reproductor multimèdia favorit per comprovar-ne el resultat.

Com que d’entrada OBS no us demana cap opció de configuració, el format i la localització
del vídeo segurament no són els que desitgeu. Per canviar aquestes opcions, abans de
començar a gravar, haureu de fer clic sobre el botó Configuració i fer els canvis necessaris
a la secció de sortida, com es pot veure a la figura 1.23:

Figura 1.23. Opcions de configuració de sortida

• Bitrate: a major bitrate, més ocupa el vídeo, però s’obté una major qualitat, tant per al vídeo
com per a l’àudio.

• Camí d’enregistrament: és on es guarda el fitxer generat.

• Format d’enregistrament: és el format en el qual es guarda el vídeo.

I a la secció de vídeo podeu configurar el següent (vegeu la figura 1.24):
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• Base (Canvas) Resolution: la resolució d’entrada; en cas de tenir múltiples pantalles, es
mostraran aquí les possibilitats.

• Output (Scaled) Resolution: la resolució del llenç negre sobre el qual col·loquem el nostre
vídeo. S’ha de tenir en compte que aquestes són proporcionals a l’anterior, deixant sempre
fixa l’alçada per correspondre amb els tipus més habituals (1080 p, 720 p, etc.). Per exemple,
si la vostra pantalla té com a resolució activa 1920x1080, es mostrarà l’opció 1920x1080 i
1280x720, però si la resolució activa és 2880x1800, les corresponents seran 1728x1080 i
1152x720, respectivament.

• Valors comuns FPS: nombre de frames per segon. Normalment, 30 o 60 FPS si volem una
sensació més fluida. S’ha de tenir en compte que si fem servir un nombre de frames major
es reduirà el rendiment del sistema i augmentarà l’espai ocupat pel vídeo.

Figura 1.24. Opcions de configuració de vídeo

S’ha de tenir en compte que OBS no permet guardar projectes. Al contrari que altres
programes d’edició, OBS no fa servir un sistema de projectes que permeti desar les dades
d’un projecte concret; en canvi, es guarden aquestes configuracions al quadre anomenat
Escenes i cada vegada que obrim el programa podem seleccionar quina escena aplicar.

Finalment, podeu accedir a la carpeta de vídeos desats directament des de l’opció Fitxer /
Mostra els enregistraments.

A macOS no es pot capturar el so de sortida directament, i és necessari descarregar
una extensió que afegeix aquesta opció al sistema. Una de les opcions és fer servir
Soundflower, que es pot descarregar en aquest enllaç: goo.gl/U4XSUt.

Una vegada instal·lat, en seleccionar captura l’àudio d’entrada veureu tres opcions: per
defecte, Soundflower 2ch i Soundflower 64ch.

La versió disponible del controlador en el moment de la redacció d’aquests materials no
disposa d’un control que es pugui afegir a la barra superior per seleccionar el canal de
sortida, així que heu d’anar a Preferències / Àudio i a la pestanya de sortida marcar el
canal pel qual vulgueu que es reprodueixi el so, per exemple CH2, i aquest mateix és el
que heu de seleccionar dins d’OBS per fer que la captura de so funcioni correctament, com
es pot apreciar a la figura 1.25.
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Figura 1.25. Finestra amb les preferències d’àudio de macOS.

Si canviem aquesta opció deixarem d’escoltar l’àudio pels canals habituals; en aquest cas, la sortida d’auriculars.

Cal tenir en compte que ja no se sentirà el so pel canal normal, i si voleu tornar a sentir-lo
pels auriculars o els altaveus haureu de tornar a seleccionar el dispositiu de sortida original.

La configuració és global, s’aplica a totes les escenes, de manera que si
canvieu la resolució afecta totes i no tan sols la que tingueu seleccionada.

1.2.2 Àudio: formats i conversions de formats (exportar i importar)

Un dels majors problemes que es troben a l’hora de treballar amb àudio amb
HTML5 és que no tots els navegadors suporten els mateixos formats, ja que
l’especificació del llenguatge no obliga a implementar un o un altre. Això
obliga els desenvolupadors a implementar a les pàgines diferents alternatives per
assegurar que els usuaris de la pàgina podran reproduir l’àudio.

Encara que hi ha algunes variacions, els tres tipus més freqüents són:

• PCM: format d’àudio sense comprimir, és un format sense pèrdua. Normal-
ment, les gravacions de so es fan en aquest format i després s’exporten a un
format comprimit per optimitzar l’espai.

• MP3: aquest és un format basat en la compressió amb pèrdua. És molt
utilitzat en diversos àmbits, però fins fa poc no era suportat per Firefox per
ser un format patentat i Mozilla volia evitar problemes de patents.

• Vorbis Ogg: aquest també és un format basat amb la compressió amb
pèrdua, però en aquest cas és un format lliure de patents, per això va ser
l’opció escollida per l’equip de Firefox.

Dit això, queda clar que els dos candidats possibles per incloure a la web són els
formats MP3 o OGG. A la taula 1.11 podeu veure la compatibilitat de formats per
a diferents navegadors:

Podeu trobar més
informació sobre formats
multimèdia en HTML5 en
aquest enllaç:
goo.gl/H9q3ER.
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Ús de les etiquetes d’àudio
i vídeo

Podeu trobar més informació
sobre com fer servir aquests

elements en el següent enllaç:
goo.gl/XBlrQ4.

Es pot trobar més
informació sobre els atributs
d’àudio en el següent enllaç:

goo.gl/fudzmr.

Taula 1.11. Compatibilitat de formats d’àudio

Format Extensió Chrome Firefox Internet
Explorer

Opera Safari

PCM WAV Sí 3.5 No 10.50 3.1

OGG Vorbis OGG Sí 3.5 No 10.50 No

MP3 MP3 Sí Sí 9.0 Sí 3.1

El nombre correspon a la primera versió en què està disponible.

Encara que pel nom es podria pensar que MP4 és una versió més actualitzada
del format MP3, no és així. El format MP4 és un format de contenidor
multimèdia que pot emmagatzemar àudio, vídeo, subtítols i imatges, entre
altres tipus d’elements. Habitualment es trobaran fitxers amb format MP4
com a contenidors de vídeo; per aquesta raó, en aquests materials quan es
menciona aquest format s’ha d’interpretar que es tracta d’un contenidor de
vídeo.

Actualment és prou segur fer servir el format MP3, però si voleu assegurar que el
vostre àudio es reproduirà en tots els navegadors (que suporting HTML5) només
heu d’afegir el mateix fitxer d’àudio en format OGG i MP3 i incloure’ls tots dos
dins de l’element audio en el bloc HTML fent servir l’element source.

1 <audio controls>
2 <source src="http://m09−u2.surge.sh/so/Batty_McFaddin.mp3" type="audio/mp3">
3 <source src="http://m09−u2.surge.sh/so/Batty_McFaddin.ogg" type="audio/ogg">
4 Ho sento, el teu navegador no suporta àudio d’HTML5
5 </audio>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/XKpqbj.

Com podeu veure a l’exemple, es troba primer com a font el fitxer MP3 i si aquest
es pot reproduir, s’aturarà l’execució del codi. En cas contrari, es provarà amb el
fitxer OGG i si aquest format tampoc es reconeix, es mostrarà el missatge.

Opcions de l’element ”audio”

Moltes de les característiques de l’element audio només són accessibles des de
JavaScript, però hi ha unes quantes opcions que es poden activar directament des
del codi HTML. Podeu trobar algunes d’aquestes opcions a la taula 1.12.

Taula 1.12. Atributs de l’etiqueta ”audio”

Atribut Efecte

Autoplay El so es reproduirà tan aviat com sigui possible.

Controls Es mostraran els controls de reproducció.

Loop El so és reproduirà des del principi en acabar.

Muted El so s’iniciarà silenciat, s’haurà de canviar l’estat via
codi.

SRC Si només necessitem un format d’àudio podem fer
servir aquest atribut en lloc de l’etiqueta source.
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Taula 1.12 (continuació)

Atribut Efecte

Volume Volum amb el qual es reproduirà l’àudio, entre 0.0
(silenci) i 1.0 (molt alt).

Hi ha més atributs, però no tenen cap efecte.

Per exemple, el següent codi mostraria els controls del reproductor, el fitxer es
reproduiria immediatament i es repetiria contínuament.

1 <audio controls autoplay loop>
2 <source src="http://m09−u2.surge.sh/so/Batty McFaddin.mp3" type="audio/mp3">
3 <source src="http://m09−u2.surge.sh/so/Batty_McFaddin.ogg" type="audio/ogg">
4 Ho sento, el teu navegador no suporta àudio d’HTML5
5 </audio>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/KVRzbb.

Reproductor d’àudio HTML5 a
Google Chrome

Element ”audio” des de JavaScript

La inclusió de l’element audio a HTML5 permet anar més enllà i instanciar sons
dinàmicament, ajustar el seu volum, reproduir i aturar la reproducció, etc. Això
permet afegir, per exemple, sons que són reproduïts en fer clic en un botó, o afegir-
los a jocs que s’executen al navegador.

A continuació veureu alguns exemples molt bàsics mostrant com es poden modifi-
car les propietats d’aquests elements dinàmicament, i sense necessitar incloure’ls
al marcatge HTML.

Tot i que l’element audio ja conté moltes funcionalitats, s’està treballant en una
API més avançada, la Web Audio Api, que fa servir un sistema de connectors
de manera que es poden fer múltiples modificacions i aplicar filtres al so abans
d’utilitzar-lo.

Un exemple molt bàsic és el següent, la reproducció d’un so amb uns paràmetres
concrets en carregar la pàgina:

1 <script>
2 var so = new Audio(’audio.mp3’);
3 so.volume = 0.5; // opcionalment podem establir el volum
4 so.loop = true; // indiquem que volem que es reprodueixi indefinidament
5 so.play(); // reproduïm el so
6 </script>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/MKBNxj.

A continuació, podeu veure el mateix exemple però aquest cop podeu controlar
la reproducció del so mitjançant un botó (funcionalitat que us permet crear els
vostres propis reproductors d’àudio):

Web Audio Api

Aquesta API encara es troba en
estat experimental i no és
recomanable fer-la servir sense
comprovar abans el nivell de
suport en els navegadors que
interessin. En podeu trobar més
informació en el següent enllaç:
goo.gl/tuYViq.

A causa de les limitacions
actuals de CodePen, els
exemples sobre àudio i
vídeo no funcionen
correctament perquè els
fitxers d’àudio i vídeo no
es troben a la plataforma.
Per comprovar el seu
funcionament heu de
substituir el nom del fitxer
per l’URL d’un fitxer
d’àudio o vídeo apropiat.
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1 <script>
2 var so = new Audio(’audio.mp3’);
3

4 function reproduir() {
5 so.play();
6 }
7 </script>
8

9 <button onclick="reproduir();">Reproduir</button>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/vLaoMQ.

Si proveu a fer clic repetidament sobre el botó, veureu que no té cap efecte. Fins
que no acaba de reproduir-se no torna a començar.

Quan es fan servir els elements d‘audio des de JavaScript es disposa de més
opcions, però hi ha una limitació molt important: no es pot reproduir el mateix
element més d’una vegada simultàniament. Una solució a aquest problema és
crear múltiples elements de so amb el mateix fitxer, de manera que cada vegada
que fem un clic, l’element audio que es reprodueix és el següent disponible a la
pila, que acostuma a ser cíclica, és a dir, en arribar a l’últim element es comença
pel primer.

Ús de l’operació mòdul (%)

Quan es treballa amb iteracions cícliques, com és el cas del pool, que en arribar al final han
de tornar al principi, es pot fer servir l’operació mòdul per calcular el valor corresponent a
la posició en lloc de fer comprovacions i reinicialitzar el comptador de posició. Per exemple,
en el nostre cas, com que treballem amb 10 valors tenim que: 5 % 10 = posició 5, 15 % 10
= posició 5.

Un exemple molt senzill per reutilitzar un pool de sons seria el següent:

1 <script>
2 var sons = [],
3 actual = 0;
4

5 // Creem 10 elements d’àudio i els afegim a l’array
6 for (var i = 0; i < 10; i++) {
7 sons.push(new Audio(’audio.mp3’));
8 }
9

10 // En fer clic es reproduirà el so de l’índex de l’array actual i s’avançarà en
un

11 function reproduir() {
12 sons[actual % 10].play();
13 actual++;
14 }
15 </script>
16

17 <button onclick="play();">Reproduir</button>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/WrKVVQ.
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Edició de fitxers d’àudio

Encara que al disseny de pàgines web no es fan servir gaires sons, pot ser que se’n
necessiti algun d’específic per afegir a algun vídeo, per fer algun efecte d’algun
joc en HTML5 o per a la creació d’un bàner publicitari.

Igual que passa amb les imatges, es poden trobar sons en formats sense pèrdua i
amb pèrdua. Quan es parla d’un format PCM (Pulse Code Modulation) sempre
es tracta d’un format sense pèrdua; d’aquest tipus es troben el format Waveform
Audio File Format (WAVE) per a Windows i Audio Interchange File Format
(AIFF) per a macOS.

En el cas de fer servir un format amb pèrdua de qualitat com OGG o MP3
necessitareu un còdec (codificador/decodificador) específic per tractar amb
aquests formats. Encara que tots els reproductors inclouen alguns d’aquests
còdecs i permeten reproduir aquests formats, és possible que per a alguns hàgiu
de descarregar i instal·lar algun còdec específic. A la taula 1.13 podeu trobar
informació sobre la compatibilitat de navegadors amb els formats més habituals.

Taula 1.13. Compatibilitat de formats d’àudio

Format Extensió Chrome Firefox Internet
Explorer

Opera Safari

PCM wav Sí 3.5 No 10.50 3.1

OGG Vorbis OGG Sí 3.5 No 10.50 No

MP3 MP3 Sí Sí 9.0 Sí 3.1

El nombre correspon a la primera versió en què està disponible.

Encara en reduir el nombre de bits i la freqüència la mida dels fitxers es redueix
com es pot apreciar a la taula 1.14, també ho fa la qualitat fins a arribar a un punt
en què només es pot apreciar soroll.

Taula 1.14. Comparativa del pes d’un so enregistrat amb diferents combinacions de bits, kHz, i tipus

bits kHz tipus pes

32 bits 44 kHz estèreo ˜21.2 MB

24 bits 44 kHz estèreo ˜15.9 MB

16 bits 44 kHz estèreo ˜10.2 MB

16 bits 44 kHz mono ˜5.3 MB

16 bits 22 kHz mono ˜2.6 MB

16 bits 11 kHz mono ˜1.3 MB

8 bits 11 kHz mono ˜660 KB

El so comparat té una duració d’un minut.

La solució per reduir el pes és fer servir un format comprimit com OGG (vegeu
la taula 1.15) o MP3 (vegeu la taula 1.16), que redueixen molt el pes del fitxer
sense fer disminuir pràcticament la qualitat eliminant els sons que no són captats
per l’oïda humana.

Podeu trobar més
informació sobre la
modulació per impulsos
codificats (PCM) a
bit.ly/1gqjcgS.

Per què 44100 Hz?

Amb 44100 Hz (44.1 kHz) es
reprodueixen totes les
freqüències que és capaç de
captar l’oïda humana (són 22
kHz, però calen dues mostres).
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’Bitrate’

El bitrate són els bits per segon
que ocupa un fitxer d’àudio en

format MP3. Encara que el
correcte és parlar de bit/s,

l’abreviatura no estàndard bps o
kbps és més popular.

Es pot descarregar Audacity
en el següent enllaç:

www.audacityteam.org/download.

Còdec per exportar en MP3
amb Audacity

És possible que Audacity demani
instal·lar un còdec per poder

exportar en MP3, ja que en ser
un format patentat no el poden

incloure al seu programari. Si és
necessari, us facilitarà un botó
que en clicar-lo descarregarà i

instal·larà el còdec apropiat.

Taula 1.15. Comparativa d’un so en format OGG

Qualitat Pes

10/10 ˜2.4 MB

5/10 ˜670 KB

0/10 ˜386 KB

Enregistrat en 32 bits, 44 kHz, estèreo, amb duració d’un minut.

Taula 1.16. Comparativa d’un so en format MP3

Bitrate Pes Qualitat

320 kbps ˜2.4 MB MP3 alta definició

192 kbps ˜1.4 MB CD

96 kbps ˜721 KB Baixa qualitat

Enregistrat en 32 bits, 44 kHz, estèreo, amb duració d’un minut.

Amb un nivell de compressió intermedi s’aconsegueix una bona qualitat
de so i un pes molt reduït. Els nivells més baixos no aconsegueixen reduir
tant el pes en proporció, mentre que la qualitat es veu molt perjudicada.

Per determinar la qualitat quan s’exporta a format MP3, en lloc de fer servir un
nombre de 0 a 10 com el format OGG, es fan servir els kilobits per segon (kbps).
Aquest sistema permet tenir una idea més clara de les equivalències amb altres
fonts d’àudio, com per exemple la qualitat de so d’un CD.

Gravar sons propis amb Audacity

Per seguir els passos d’aquest exemple de com es van gravar els sons del joc IOC Puzzle
fent servir Audacity, cal tenir un micròfon connectat i correctament configurat.

Una vegada descarregat i instal·lat Audacity al vostre sistema, en obrir-lo trobareu la
pantalla principal de l’aplicació (vegeu la figura 1.26). Aquí podreu veure l’entrada i sortida
d’àudio, i els botons estàndards per gravar i reproduir.

Figura 1.26. Pantalla principal d’Audacity
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El primer pas és gravar un so, al qual després aplicareu diferents filtres. Heu de clicar en
el botó Record (cercle vermell a la figura 1.27), fer el so o dir les paraules que vulgueu
enregistrar, i clicar en el botó Stop (quadrat groc).

Figura 1.27. Botons de control

A mesura que s’enregistra el so veureu que ha aparegut una pista (audio track ) amb la
informació del so enregistrat, el senyal d’àudio generat pel so, el nombre de bits, els kHz,
etc. Per defecte, el so s’enregistra en estèreo, per això es veuran dues ones a la pista
(vegeu la figura 1.28).

Figura 1.28. Enregistrament de so

Si voleu eliminar part del so enregistrat, per exemple per tallar un tros al principi o al final,
només heu de seleccionar quin fragment del senyal d’àudio voleu eliminar fent clic a un punt
i arrossegant el cursor fins a seleccionar tot el que us interessi. A continuació, seleccioneu
en el menú Edit / Delete (vegeu la figura 1.29).

Figura 1.29. Esborrar fragments d’àudio

Audacity inclou una gran quantitat de filtres; a tall d’exemple, aplicareu Change Pitch per fer
el so més greu, Reverb per afegir un efecte d’eco i Normalize per normalitzar el volum. Per
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aplicar un filtre seleccioneu l’opció del menú Effect i el filtre desitjat, i si voleu escoltar com
quedarà el so abans d’aplicar el filtre només cal clicar sobre el botó Preview de la finestra
amb les opcions de l’efecte.

Comenceu amb Effect / Change Pitch, només cal canviar el Percent Change a -50% si
voleu un so greu, o 75% si voleu que sigui agut; la resta de valors no cal modificar-los
(vegeu la figura 1.30).

Figura 1.30. Opcions de l’efecte ’Change Pitch’

A continuació afegireu un efecte d’eco, seleccioneu Effect / Reverb i ajusteu els paràmetres
al vostre gust. Cal destacar que aquest efecte compta amb una sèrie de valors predefinits
que es poden carregar fent clic sobre el botó Load (vegeu la figura 1.31).

Figura 1.31. Opcions de l’efecte ’Reverb’

Finalment, apliqueu Effect / Normalize (vegeu la figura 1.32).

Figura 1.32. Opcions de l’efecte
’Normalize’
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Deixeu les opcions per defecte i el so s’ajustarà entre 1.0 dB i -1.0 dB (que indica la potència
del so). És important aplicar aquest filtre en últim lloc per assegurar que aquest serà el nivell
de volum final del vostre so.

Si no ho heu fet abans deseu el fitxer amb el vostre projecte, seleccionant a l’opció del menú
File / Save project as... triant el nom del fitxer i la ruta. Com indica el mateix programa,
aquest no és el so per reproduir, sinó el projecte a partir del qual podreu continuar fent
edicions més endavant.

Per exportar el fitxer d’àudio creat i poder utilitzar-lo en altres aplicacions heu de seleccionar
File / Export Audio. S’obrirà una nova finestra que permet seleccionar el nom del fitxer, la
ruta i el format (i les seves opcions). Escolliu el format MP3 i a les opcions especifiques de
qualitat 192 kbps (vegeu la figura 1.33).

Figura 1.33. Exportació a MP3

Podeu incloure les metadades que s’afegiran al fitxer, que són opcionals (vegeu la figura
1.34).

Figura 1.34. Afegir metadades del fitxer d’àudio

Per cobrir el màxim nombre de navegadors, exporteu-lo també en format OGG. D’aquesta
manera, disposareu del mateix so en els dos formats suportats pels navegadors moderns.
En aquest cas escolliu format OGG i qualitat 8 (vegeu la figura 1.35).

Figura 1.35. Exportació a OGG

Ja teniu el vostre so editat i disponible en format MP3 i OGG per incloure’l en els vostres
continguts multimèdia.
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Si el nombre d’efectes necessaris és molt gran, o són massa difícils de fer per
vosaltres mateixos, sempre és possible recórrer a la cerca de recursos gratuïts o
la compra d’aquests efectes en llocs especialitzats en la venda de sons i cançons
lliures de regalies. S’ha de tenir molt de compte i comprovar abans de tot que us
permet fer la llicència del recurs que adquiriu, ja que segons la utilització que li
vulgueu donar podrà tenir un cost o un altre, o directament no ser permès.

Molt sovint us trobareu que en haver d’afegir un fitxer d’àudio a una pàgina web
o un joc només disposeu de l’àudio en un format i haureu d’exportar-lo a altres
formats. Si aquest fitxer es troba en un format PCM el seu pes serà massa gran,
així que s’haurà d’exportar a OGG i MP3 per assegurar la màxima compatibilitat
possible. O potser el fitxer està enregistrat amb una qualitat massa gran i no
s’ajusta a les vostres necessitats. Aquesta és una tasca molt simple, com podeu
veure en el següent exemple.

Canvi de format i pes d’un fitxer d’àudio

El primer que necessitareu serà el fitxer d’àudio per editar, en aquest cas descarregareu
la cançó Batty McFaddin utilitzada al joc IOC Puzzle. Es pot trobar en el següent enllaç:
goo.gl/0yDZOE.

Una vegada descarregat, obriu-lo a Audacity des de File / Open. Veureu tota la seva
informació i el senyal d’àudio. Com podeu veure a la figura 1.36, es tracta d’un fitxer en
estèreo, 32 bits i 44.100 Hz.

Figura 1.36. Fitxer d’àudio carregat

A la barra inferior podeu modificar els Hz que voleu per a aquest projecte; reduïu-los a
22.050 (vegeu la figura 1.37).

Figura 1.37. Hz del projecte

Exporteu-lo com a MP3 seleccionant File / Export Audio, i a opcions seleccioneu 96 kbps
com a qualitat (vegeu la figura 1.38).
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Figura 1.38. Exportant àudio a MP3 amb qualitat
reduïda

En aquest cas no modifiqueu les metadades, deixeu-ho tot com està i guardeu el fitxer
(vegeu la figura 1.39).

Figura 1.39. Metadades de la cançó

El fitxer ha passat d’ocupar 8 MB a ocupar-ne 2,4 a causa de la reducció de kbps i els Hz
(vegeu la figura 1.40).

Figura 1.40. Comparació de pes entre el fitxer original i
l’exportat

Repetiu el procés, aquest cop exportant-lo com a OGG (vegeu la figura 1.41). Torneu a
File / Export Audio i a les opcions seleccioneu qualitat 6 (la qualitat serà similar a la d’MP3
a 96 kbps).

Figura 1.41. Exportant àudio a
OGG amb qualitat reduïda

Ja teniu la cançó preparada en els dos formats i amb el pes reduït en un ˜70%.
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1.2.3 Vídeo: codificació de vídeo, conversió de formats (exportar i
importar)

A l’hora d’afegir fitxers de vídeo a una pàgina HTML us trobareu amb el mateix
problema que amb l’àudio: cada navegador suporta uns formats o uns altres, i
com els fitxers de vídeo també inclouen àudio comprimit en diferents formats és
possible que un navegador pugui reproduir el vídeo però no l’àudio que inclou.

Encara que existeixen més formats, a la taula 1.17 només es mostren els que tenen
una millor compatibilitat amb els navegadors més populars:

Taula 1.17. Compatibilitat de formats de vídeo

Format Còdec
àudio

Còdec
vídeo

Extensió Chrome Firefox Internet
Explo-
rer

Opera Safari

WebM Vorbis VP8 webm Sí 4.0 9.0* 10.60 3.1

MP4 AAC H.264 MP4 Sí Sí* 9.0 Sí Sí

MP4 MP3 H.264 MP4 Sí Sí* 9.0 Sí 3.1

El nombre correspon a la primera versió en què està disponible. * Indica que requereix algun connector o depèn del sistema operatiu.

Com es pot veure a la taula, tots els navegadors moderns suporten els formats
WebM i MP4, encara que no sempre directament. Per exemple, Firefox depèn
del sistema operatiu o el hardware, mentre que Internet Explorer 9 requereix un
connector per reproduir el format WebM. Per altra banda, Google Chrome ho
suporta a totes les seves versions, ja que es tracta d’un format desenvolupat per
la mateixa companyia.

Un cop més, la solució és afegir el mateix fitxer en diferents formats dins de
l’element video:

1 <video>
2 <source src="fitxer_video.mp4" type="video/mp4">
3 <source src="fitxer_video.webm" type="video/webm">
4 Ho sento, el teu navegador no suporta vídeo d’HTML5
5 </video>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/xZjRVN (recordeu que perquè funcioni heu de canviar el nom dels
fitxers per dues URL a vídeos penjats a Internet).

Un exemple força més complex, que mostra com fer servir un vídeo com a fons d’u-
na pàgina, el podeu trobar al següent pen (codepen.io/ioc-daw-m09/pen/PZdoqW)
i el resultat es el que es pot apreciar a la figura 1.42.
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Figura 1.42. Vídeo com a fons de la pàgina

Opcions de l’element ”video”

De la mateixa manera que a l’element audio, es poden afegir atributs a l’element
video per configurar-lo com es pot veure a la taula 1.18. La majoria d’atributs
són compartits entre tots dos elements.

Taula 1.18. Atributs de l’etiqueta ”video”

Atribut Efecte

Autoplay El so es reproduirà tan aviat com sigui possible.

Controls Es mostraran els controls de reproducció.

Loop El vídeo es reproduirà des del principi en acabar.

Muted El vídeo s’iniciarà silenciat, s’haurà de canviar l’estat
via codi.

SRC Si només es necessita un format de vídeo es pot fer
servir aquest atribut en lloc de l’etiqueta source.

Volume Volum amb el qual es reproduirà el vídeo, entre 0.0
(silenci) i 1.0 (molt alt)

Height Alçada del reproductor de vídeo.

Width Amplada del reproductor de vídeo.

Poster URL d’una imatge que és mostrarà mentre el vídeo
no comenci a reproduir-se.

Hi ha més atributs, però no tenen cap efecte.

Generalment, no voldreu fer servir l’atribut autoplay perquè és força molest per
als usuaris, tant si es tracta de vídeo com d’àudio.

En el cas dels fitxers de vídeo no s’acostuma a fer servir l’atribut loop, encara
que hi ha excepcions; per exemple, si el vídeo es fa servir com a fons segurament
voldrem repetir-lo indefinidament, però aquest ús està molt més estès en el cas de
l’àudio.

Com que esteu forçats a emprar com a mínim dos formats de vídeo diferent
per assegurar-vos que els vídeos es poden reproduir en una major varietat de
navegadors, la propietat src tampoc s’usa habitualment.

Es pot trobar més
informació sobre els atributs
de vídeo en el següent
enllaç: goo.gl/Tda7vd.
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Depenent de la versió
d’Avidemux i del sistema

operatiu, el nivell de
localització pot ser diferent.
Per evitar conflictes s’ha fet

servir el nom en anglès.

1.2.4 Integració d’àudio i vídeo en una animació

No és gaire freqüent a l’hora de treballar amb vídeo afegir-lo sense fer cap
modificació. Generalment, l’haureu d’editar per retallar fragments a l’inici i al
final com a mínim, canviar de format, afegir-li una intro i/o outro i modificar
l’àudio.

Encara que aquest tema no es tractarà en aquests materials, cal saber que un recurs
força utilitzat a l’hora d’incloure música en un vídeo és fer servir fitxers d’àudio
ja preparats per fer bucles (loop, en anglès); això permet fer servir el mateix àudio
des del principi fins al final sense haver d’encadenar diverses cançons.

A continuació trobareu un exemple de com editar un vídeo incloent-hi una intro i
substituint l’àudio fent servir Avidemux. En trobareu un tutorial al següent video:

https://www.youtube.com/embed/1vItrj8WsfI?controls=1

Creació d’un vídeo per al web amb Avidemux

Per a aquest exemple heu de fer servir dos vídeos enregistrats prèviament, ja sigui amb un
programari com OBS o amb algun dispositiu (com pot ser un mòbil o una webcam).

El primer que heu de fer és obrir l’Avidemux. Si no el teniu instal·lat el podeu descarregar
del següent enllaç: sourceforge.net/projects/avidemux.

Una vegada obert, veureu la pantalla que es mostra a la figura 1.43, on heu de seleccionar
Fitxer / Open i triar el fitxer amb el vídeo que voleu fer servir com a introducció.

Figura 1.43. Fitxer obert a Avidemux

El primer pas consistirà a eliminar un fragment de vídeo que es trobi entre l’inici del vídeo
i l’inici de la seqüencia que voleu fer servir com a introducció. Per a això fareu servir els
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botons de la barra de reproducció inferior fins a ajustar el frame exacte en el qual voleu
iniciar l’acció. Feu servir el botó de reproducció (triangle) fins a arribar al fragment que us
interessa, i llavors afineu la posició amb les fletxes dreta i esquerra per ajustar el frame,
com es pot veure a la figura 1.44.

Figura 1.44. Barra de control de frames

A continuació, cliqueu sobre el botó de marcador B, de manera que quedarà marcada tota
la zona des del principi fins al frame seleccionat.

Figura 1.45. Rang de frames A seleccionat

Per esborrar aquest fragment aneu al menú Edit / Delete, això farà que el vídeo comenci
a partir d’aquest frame. Seguidament, repetiu els mateixos passos, però cercant l’últim
frame del vídeo que voleu incloure com a introducció, i cliqueu el botó de marcador A, de
manera que se seleccionarà tot el fragment des d’aquest frame fins al final del vídeo, com
es pot apreciar a la figura 1.46.

Figura 1.46. Rang de frames B seleccionat

Esborreu-lo amb Edit / Delete, i ja gairebé tindreu el primer vídeo llest per afegir-lo com a
introducció. Abans de desar-lo seleccioneu un còdec de sortida, per exemple Mpeg4 AVC
(x264) com el que s’ha seleccionat a la figura 1.47, ja que, si no ho feu, us pot llençar un
error perquè els frames clau poden no concordar amb la llargària del vídeo.

Figura 1.47. Selecció de
codecs de sortida

Deseu-lo seleccionant File / Save. No cal canviar cap opció, feu servir el format per defecte
i el nom Intro.avi.

Repetiu el procés amb el segon vídeo:

• Obriu-lo amb File / Open.
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• Editeu el principi i el final del vídeo, seleccionant els fragments que vulgueu descartar i fent
servir l’opció del menú Edit / Delete.

• Seleccioneu un còdec de sortida, per exemple Mpeg4 AVC (x264).

• Guardeu-lo amb File / Save amb el nom Principal.avi.

Una vegada editat el segon vídeo haureu de tenir els dos fitxers amb extensió .avi, que és
el format per defecte amb el qual els desa Avidemux.

Per unir-los tots dos heu de seguir aquests passos:

1. Obriu a Avidemux el fitxer Intro.avi amb File / Open.

2. Seleccioneu l’opció del menú File / Append i afegiu Principal.avi.

3. Guardeu-lo amb File / Save i el nom Complet.avi.

Amb el vídeo complet editat i acoblat, només resta afegir el so. Com que no heu seleccionat
cap còdec d’àudio de sortida en desar els vídeos editats anteriorment, el vostre vídeo no
conserva les pistes d’àudio. A continuació afegireu una cançó (pròpia o amb llicència lliure)
que prèviament hagueu preparat amb algun programari d’àudio, com per exemple Audacity.

Al menú principal seleccioneu Audio / Select Track ; per defecte estarà seleccionada la
pròpia del vídeo (que en aquest cas no conté res). Si feu clic sobre el primer desplegable
podreu navegar i afegir el vostre propi so, i fent clic sobre el tercer desplegable podreu
seleccionar quin còdec d’àudio voleu fer servir; en aquest cas MP3, com es pot veure a la
figura 1.48.

Figura 1.48

A sota de l’apartat Audio Output apareixerà Codec MP3, com es pot apreciar a la figura
1.49.

Figura 1.49. Configuració
de pistes d’àudio

Finalment, deseu-lo seleccionant File / Save amb el nom Complet-amb-so.avi, i ja es pot
donar per finalitzat el vostre vídeo.

1.2.5 Plataformes de vídeo en ’streaming’

Les dues plataformes més utilitzades per a la distribució de vídeo en streaming són
YouTube i Vimeo. La primera és completament gratuïta, mentre que la segona
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ofereix diferents plans als usuaris, oferint un compte gratuït però amb opció de
pagar per accedir a millores.

Encara que inicialment només Vimeo incloïa l’opció d’oferir continguts de pa-
gament, YouTube ha afegit també aquesta opció, de manera que a totes dues
plataformes és possible crear canals de pagament o pujar vídeos que només els
usuaris que hagin pagat poden veure.

YouTube

YouTube és la plataforma més coneguda per a reproducció de vídeo en streaming,
i en formar part del paquet d’aplicacions de Google Inc., qualsevol persona amb un
compte de correu de Gmail és automàticament usuària de YouTube, amb permisos
per crear el seu propi canal i pujar els seus propis continguts. YouTube és la plataforma líder en

continguts de vídeo. Font: YouTube

Un altre avantatge d’aquesta plataforma és que està molt integrada amb el mateix
cercador de Google, i això fa que els vídeos que s’hi carreguen siguin molt més
fàcils de trobar, perquè reben una major rellevància.

Cerca de tràiler d’una pel·lícula a Google

Proveu a cercar a Google “tràiler Star Wars”.

Segons la versió del navegador, els resultats poden ser diferents, però com veieu a la figura
1.50 ens mostra primer un resultat d’un tràiler a YouTube com a suggeriment, sent els dos
resultats següents també enllaços a YouTube, per sobre dels resultats de la distribuïdora
de la pel·lícula.

Figura 1.50. Resultat de la cerca a Google de “tràiler ’Star Wars”’

Google mostra els resultats de YouTube fins i tot per sobre dels corresponents a la distribuïdora de la
pel·lícula.

Per obtenir més informació
sobre els continguts de
pagament de YouTube es
pot visitar aquest enllaç:
goo.gl/LjSx9Y.
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Podeu trobar més
informació sobre l’SDK de

Youtube en el següent
enllaç:

developers.google.com/
youtube.

En cas de carregar un vídeo
a YouTube amb una ràtio

diferent de 16:9, s’afegeixen
dues barres negres als

costats.

Un altre avantatge és que l’equip d’enginyers de Google proporciona l’SDK
(Software Development Kit) per a múltiples plataformes, de manera que és
relativament senzill integrar la reproducció de vídeos de YouTube en les nostres
pròpies aplicacions per a qualsevol dispositiu.

Per altra banda, en els últims temps YouTube ha afegit opcions per pujar vídeos
amb visió de 360º (com el que es pot veure a la figura 1.51) que permeten als
usuaris veure al voltant del punt on es troba la càmera:

https://www.youtube.com/embed/aQd41nbQM-U?controls=1

També existeix l’opció de pujar continguts enregistrats per ser visualitzats amb
ulleres de realitat virtual:

https://www.youtube.com/embed/u0hmMt5znX0?controls=1

Figura 1.51. Vídeo 360º: Dreams of Dalí

Podeu trobar aquest vídeo en el següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=F1eLeIocAcU.

Formats i resolucions recomanats per a YouTube Quan enregistrem un vídeo
amb intenció de pujar-lo a YouTube s’ha de tenir en compte quines són les
resolucions i els formats recomanats:

• format vídeo: MP4

• còdec d’àudio: AAC-LC

• còdec de vídeo: H.264

Per determinar el tipus de vídeo és molt habitual referir-se només als píxels
d’alçada, ja que la resolució total es pot extrapolar sabent que la ràtio amb la qual
s’acostuma a treballar és 16:9 (corresponent a amplada:alçada). Com a orientació
es pot fer servir la taula 1.19.
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Taula 1.19. Recomanació de ’bitrate’ atesa la resolució i els quadres per segon a reproduir

Tipus Resolució Freqüència de bits
estàndard (24, 25, 30)

Freqüència de bits alta
(48, 50, 60)

2.160 p (4k) 3.840x2.160 35-45 Mbps 53-68 Mbps

1.440 p (2k) 2.560x1.440 16 Mbps 24 Mbps

1.080 p (Full HD) 1.920x1.080 8 Mbps 12 Mbps

720 p (HD) 1.280x720 5 Mbps 7,5 Mbps

480 p 845x480 2,5 Mbps 4 Mbps

360 p 640x360 1 Mbps 1,5 Mbps

I a la taula 1.20 es mostra la recomanació per a àudio:

Taula 1.20. Recomanació de ’bitrate’ per a àudio

Tipus Freqüència de bits d’àudio

Mono 128 kbps

Estèreo 384 kbps

5.1 512 kbps

Es pot trobar tota la informació sobre la configuració recomanada en el següent
enllaç: goo.gl/0Vk4zY.

A continuació veureu un exemple de com pujar els vostres vídeos a YouTube i com
incrustar-los en una pàgina.

Com pujar un vídeo a YouTube

Aquesta és una tasca força habitual, ja que es poden pujar vídeos per compartir amb altres
companys, per promocionar-vos, per als vostres clients o per a la vostra empresa, ja que
YouTube és generalment la primera opció en el moment de publicar continguts de vídeo.

Primer de tot, heu de connectar amb el vostre compte de Google, si no hi esteu ja
connectats, des del següent enllaç: accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube.

Una vegada connectats cliqueu al botó Penja que trobareu a la part superior dreta de la
pantalla (vegeu la figura 1.52).

Figura 1.52. Barra d’accions de YouTube

A continuació, arrossegueu sobre la part central el vídeo que vulgueu penjar (vegeu la
figura 1.53).
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Figura 1.53. Carrega de fitxers a YouTube

Mentre es carrega, podreu afegir informació addicional sobre el vídeo com es pot apreciar
a la figura 1.54, per exemple:

• el títol

• la descripció

• etiquetes per facilitar les cerques

• la privadesa

Figura 1.54. Entrada de dades adicionals d’un fitxer pujat a YouTube

Una vegada finalitzi la càrrega, podeu escollir quina és la imatge que voleu que es mostri
com a miniatura (vegeu la figura 1.55).

Figura 1.55. Selecció de la miniatura a mostrar pel vídeo
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Per acabar només cal clicar sobre el botó Publica per publicar el vídeo (vegeu la figura
1.56).

Figura 1.56. Procés de càrrega de vídeo finalitzat

Amb aquest últim pas, el vídeo ja es trobarà a YouTube (vegeu la figura 1.57).

Figura 1.57. Vídeo carregat i enllaç disponible

S’ha de tenir en compte que segons la mida del fitxer aquest pot no estar disponible
immediatament, o està limitat pel que fa a les opcions de resolució. Una vegada els
servidors de YouTube acaben de processar-lo, el vídeo es podrà reproduir correctament
i rebreu un correu confirmant-vos que el processament ha finalitzat.

Vimeo

Vimeo és la segona plataforma de
vídeo més utilitzada. Font: Vimeo.

Atès que actualment tant YouTube com Vimeo ofereixen l’opció de cobrar als
usuaris per visualitzar els vídeos, la diferència més gran entre aquestes plataformes
és que amb Vimeo tant la qualitat dels vídeos com la quantitat de dades que s’hi
poden pujar estan limitades i només els usuaris del compte més car poden cobrar
per la visualització dels seus continguts.

Així doncs, encara que la base d’usuaris de Vimeo és molt gran, sembla una millor
opció fer servir YouTube per als vostres vídeos o fer servir totes dues, ja que
YouTube té menys limitacions. Tot i així, Vimeo ofereix una opció que no inclou
YouTube (en el moment de la redacció d’aquests materials): és possible limitar la
reproducció dels vídeos incrustats a un domini, de manera que no poden enllaçar
als vostres vídeos per reproduir-los en pàgines alienes.

1.2.6 Animacions d’imatges i text

Fins fa uns anys calia utilitzar connectors de tercers per poder reproduir vídeos,
afegir algun efecte als títols d’una pàgina web o crear jocs per al web. En alguns
casos, fins i tot s’utilitzaven GIF animats per afegir algun tipus d’efecte, amb les
limitacions que això comporta (pocs colors i no poder controlar la reproducció).

Afortunadament, avui dia, gràcies a les funcionalitats afegides a HTML i CSS, és
possible crear tot tipus d’animacions d’imatges i texts fent servir les característi-
ques nadives dels navegadors i el llenguatge de programació JavaScript.



Disseny d’interfícies 62 Elements multimèdia al web: creació i integració

Un gran avantatge de fer servir JavaScript i CSS és que com que no es requereix cap
connector per funcionar en els navegadors qualsevol aplicació o lloc web desenvo-
lupat amb aquest llenguatge pot ser visualitzat per tots els usuaris, sense importar
si estan connectats des d’un mòbil, un ordinador o un televisor intel·ligent.

Ús de fulls d’estil a les animacions

L’ús de CSS i CSS3 no tan sols ha permès separar l’estil del contingut de les
pàgines HTML, sinó que també les ha enriquit, la qual cosa ha possibilitat la
inclusió d’animacions que abans requerien l’ús de connectors com Flash Player
o de JavaScript.

CSS Zen Garden

CSS Zen Garden (www.csszengarden.com) és un lloc web dedicat a la demostració de les
possibilitats que ofereix CSS juntament amb HTML5. Per participar només cal descarregar
el fitxer HTML i CSS i modificar el CSS al nostre gust. Al lloc web es poden veure centenars
d’exemples de la mateixa pàgina HTML només modificant el fitxer CSS.

A diferència d’altres llocs, a Zen Garden no es fan servir les últimes novetats en CSS, sinó
les que són compatibles amb la gran majoria de navegadors i es poden utilitzar de manera
força segura (vegeu la figura 1.58).

Figura 1.58. Exemple d’estil aplicat amb CSS

El full aplicat inclou a més animacions, que es poden provar a http://www.csszengarden.com/219/.

Per una banda, es troben les transicions que permeten suavitzar els canvis
produïts en un element en canviar les seves propietats, per exemple la seva posició,
l’opacitat o la mida. Si no s’apliquen transicions, aquests canvis són instantanis,
però aplicant-les es creen automàticament totes les posicions intermèdies.

I per una altra, es disposa de les animacions creades amb CSS3 amb una sèrie de
frames clau per definir diferents estats d’un element al llarg de la seva duració.

Fixeu-vos en el següent exemple, en passar el cursor per sobre del títol canvia el
color de la font i del fons:

1 <style>
2 .title {
3 text−align: center;
4 margin: 20px;
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5 font−weight: bold;
6 font−size: 3em;
7 }
8

9 .title:hover {
10 background−color: #2897E8;
11 color:#fff;
12 }
13 </style>
14 <div class="title">Institut Obert de Catalunya</div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/xZaGbW.

Com que el canvi és instantani, la sensació que dóna és de brusquedat.

Ara proveu el següent, en el qual s’ha afegit a la classe CSS una transició de 2
segons:

1 <style>
2 .title {
3 transition: all 2s ease;
4 text−align: center;
5 margin: 20px;
6 font−weight: bold;
7 font−size: 3em;
8 }
9

10 .title:hover {
11 background−color: #2897E8;
12 color:#fff;
13 }
14 </style>
15 <div class="title">Institut Obert de Catalunya</div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/XXPbdz.

Només s’ha afegit una línia, però la sensació ara és molt diferent: fins que no han
passat els 2 s no es completa el canvi.

Aprofitant aquestes transicions, es poden afegir més efectes de CSS, per exemple
canviar l’opacitat:

1 <style>
2 .title {
3 transition: all 2s ease;
4 text−align: center;
5 margin: 20px;
6 font−weight: bold;
7 font−size: 3em;
8 }
9

10 .title:hover {
11 opacity:0.1;
12 }
13 </style>
14 <div class="title">Institut Obert de Catalunya</div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/MKqwJo.
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Les transicions es poden
aplicar a gairebé tots els

efectes amb un valor
numèric. La forma més

simple de comprovar-ho és
amb la pseudoclasse hover.

O canviar la mida:

1 <style>
2 .title {
3 transition: all 2s ease;
4 text−align: center;
5 margin: 20px;
6 font−weight: bold;
7 font−size: 3em;
8 }
9

10 .title:hover {
11 font−size: 6em;
12 }
13 </style>
14 <div class="title">Institut Obert de Catalunya</div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/wMEaJK.

Fins ara s’ha fet servir la funció d’interpolació ease, però n’hi ha més que es
poden fer servir, com per exemple ease-in i ease-out (vegeu la taula 1.21).

Taula 1.21. Funcions de transició

Funció Efecte

Ease Comença i acaba a poc a poc.

Ease-in Comença a poc a poc.

Ease-out Acaba a poc a poc.

Lineal Sense acceleració.

Encara que hi ha més funcions, no totes són compatibles amb tots els navegadors.

Existeixen altres funcions de transició, i fins i tot se’n poden definir de noves,
però aquesta especificació encara es troba en fase experimental. Podeu trobar més
informació sobre les transicions a: goo.gl/1c4k0h.

Vegeu la diferència en aquest exemple; cada títol fa servir una funció de transició
diferent:

1 <style>
2 div {
3 text−align: center;
4 margin: 20px;
5 font−weight: bold;
6 font−size: 2em;
7 width: 30%;
8 float: left;
9 }

10

11 div:hover {
12 background−color: #2897E8;
13 }
14

15 .title1 {
16 transition: all 2s ease;
17 color: green;
18 }
19

20 .title2 {
21 transition: all 2s ease−in;
22 color: blue;
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23 }
24

25 .title3 {
26 transition: all 2s ease−out;
27 color: red;
28 }
29 </style>
30 <div class="title1">Institut Obert de Catalunya</div>
31 <div class="title2">Institut Obert de Catalunya</div>
32 <div class="title3">Institut Obert de Catalunya</div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/dGqoJL.

Com ja heu vist, es poden animar propietats; per tant, una possibilitat és
animar propietats de posició, com per exemple left, per a un element amb
position:absolute:

1 <style>
2 div {
3 position: absolute;
4 left: 0;
5 transition: all 0.5s ease−out;
6 margin: 20px;
7 font−weight: bold;
8 font−size: 2em;
9 }

10

11 div:hover {
12 left: 50px;
13 }
14 </style>
15 <div class="title">Institut Obert de Catalunya</div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/LGJROz.

Encara que això funciona, obliga a establir per a cada element l’atribut position,
que altera la manera com es col·loca l’element dins de la pàgina i que pot
tenir efectes no desitjats. Una solució molt més apropiada és fer servir
transform:translate(x,y), que permet definir un desplaçament horitzontal
i vertical sense modificar aquest atribut.

1 <style>
2 div {
3 transition: all 0.5s ease−out;
4 margin: 20px;
5 font−size: 1.5em;
6 }
7

8 .title {
9 font−weight: bold;

10 font−size: 2em;
11 }
12

13 div:hover {
14 transform: translate(50px, 10px);
15 }
16 </style>
17

18 <div class="title">Institut Obert de Catalunya</div>
19 <div>L’institut que va on tu vas</div>



Disseny d’interfícies 66 Elements multimèdia al web: creació i integració

Propietat ’transform’

Podeu trobar una llista completa
de les possibilitats d’aquesta

propietat en el següent enllaç:
goo.gl/gZZhwT.

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/wMEJXZ.

Com podeu veure en aquest exemple, l’efecte de translació s’aplica sobre la posició
original de cada element, i no cal establir la seva posició absoluta, la qual cosa
el fa molt més versàtil. En cas de necessitar només desplaçar en horitzontal
o vertical, també disposem de les propietats transform:translateX(x) o
transform:translateY(y).

La propietat transform de CSS3 ens permet fer diverses transformacions,
com traslladar, rotar o escalar, però és una tecnologia experimental. S’ha de
comprovar la compatibilitat amb navegadors, i en alguns casos s’ha de fer
servir un prefix (-moz-, -webkit-, -ms- o -o-) per poder fer-les servir.

Una altra opció que ofereix la propietat transform és escalar un element, sigui
per augmentar-ne la mida o per reduir-la, com es pot veure en el següent exemple:

1 <style>
2 img {
3 transition: all 2s ease;
4 display: block;
5 margin: 50px auto;
6 }
7

8 img:hover {
9 transform:scale(2);

10 }
11

12 </style>
13

14 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC"/>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/LGJWMQ.

De la mateixa manera que succeeix amb transform:translate(), existeixen
dues funcions diferents per escalar només l’eix X (transform:scaleX(x)) o
només l’eix Y (transform:scaleY(y); encara que es vol escalar l’un i l’altre
en diferents proporcions, també es pot fer servir transform:scale(x, y).

També és possible fer rotacions, tant en dues com en tres dimensions. En aquest
primer exemple podeu veure una rotació en dues dimensions:

1 <style>
2 img {
3 transition: all 2s ease;
4 display: block;
5 margin: 50px auto;
6 }
7

8 img:hover {
9 transform:rotate(30deg);

10 }
11

12 </style>
13

14 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC"/>
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Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/zrJZXz.

A diferència de les altres transformacions, transform:rotateX(x) i
transform:rotateY(y) no s’apliquen a l’eix en dues dimensions, sinó en
tres. Vegeu aquest exemple:

1 <style>
2 img {
3 transition: all 1s ease;
4 display: block;
5 margin: 50px auto;
6 }
7

8 img:hover {
9 transform:rotateX(180deg);

10 }
11

12 </style>
13

14 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC"/>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/qbMrzx.

Aquestes transformacions (vegeu la taula 1.22) poden combinar-se per crear
animacions més complexes com la que podeu veure a continuació:

1 <style>
2 img {
3 transition: all 1s ease;
4 display: block;
5 margin: 50px auto;
6 }
7

8 img:hover {
9 transform: rotate(10deg) scale(1.5) translate(20px, 20px);

10 }
11

12 </style>
13

14 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC"/>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/WrgjGr.

Taula 1.22. Resum de funcions de transformació

Funció Efecte Exemple

translate() Trasllada l’element des del seu
punt d’origen fins a (+x,+y) unitats

transform:translate(50px,
10px)

translateX() Trasllada l’element
horitzontalment

transform:translateX(50px)

translateY() Trasllada l’element verticalment transform:translateY(50px)

scale() Escala l’element horitzontalment i
verticalment; si no s’especifica el
segon paràmetre, s’aplica el
mateix valor a les dues
dimensions

transform:scale(2,1.5).

scaleX() Escala l’element horitzontalment transform:scaleX(2)

Les rotacions s’indiquen en
graus (degrees en anglès).
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Es pot trobar la llista
completa de funcions de

filtre i la compatibilitat amb
navegadors en el següent

enllaç: goo.gl/bZtPhi.

Taula 1.22 (continuació)

Funció Efecte Exemple

scaleY() Escala l’element verticalment transform:scaleY(2)

rotate() Rota l’element en dues
dimensions

transform:rotate(30deg)

rotateX() Rota l’element en l’eix X en tres
dimensions

transform:rotateX(30deg)

rotateY() Rota l’element en l’eix Y en tres
dimensions

transform:rotateY(30deg)

rotateZ() Rota l’element en l’eix Z en tres
dimensions

transform:rotateZ(30deg)

Aquesta llista no és exhaustiva, només es mostren algunes de les transformacions vistes.

Una altra propietat molt interessant de CSS3, tant per animar com per aplicar sense
animacions, és la propietat filter que permet aplicar diferents filtres especials a
l’element com poden ser esborronar, augmentar el contrast, afegir ombres, canviar
la imatge a blanc i negre o aplicar un color sèpia, entre d’altres (vegeu taula 1.23).

La propietat filter es troba en estat experimental i s’ha de comprovar
la seva compatibilitat amb navegadors i la necessitat de prefixos abans
d’utilitzar-la. En el cas del navegador Chrome s’ha d’afegir el prefix
-webkit- per fer que funcioni correctament. Mozilla Firefox, en canvi, la
reconeix tant amb el prefix -webkit- com sense cap prefix.

1 <style>
2 img {
3 transition: all 1s ease;
4 display: block;
5 margin: 20px;
6 float: left;
7 }
8

9 .un:hover {
10 −webkit−filter: blur(5px);
11 }
12

13 .dos:hover {
14 −webkit−filter: grayscale(100%);
15 }
16

17 .tres:hover {
18 −webkit−filter: sepia(100%);
19 }
20

21 .quatre:hover {
22 −webkit−filter: contrast(4);
23 }
24

25 .cinc:hover {
26 −webkit−filter: hue−rotate(120deg);
27 }
28

29 .sis:hover {
30 −webkit−filter: invert(1);
31 }
32 </style>
33 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC" class="un"/>
34

35 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC" class="dos"/>
36
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37 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC" class="tres"/>
38

39 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC" class="quatre"
/>

40

41 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC" class="cinc"/>
42

43 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/logo−ioc.png" alt="Logo IOC" class="sis"/>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/GoXmrb.

Taula 1.23. Resum de funcions de filtres

Funció Efecte Exemple

grayscale() Converteix l’element a escala de
grisos

filter:grayscale(100%)

blur() Esborrona l’element filter:blur(5px)

sepia() Tinta l’element de color sèpia filter:sepia(100%)

contrast() Augmenta el contrast de l’element filter:contrast(4)

invert() Inverteix els colors de l’element filter:invert(1)

Aquesta llista no és exhaustiva, només es mostren alguns dels filtres a tall d’exemple.

Una altra opció molt potent que ofereix CSS3 és la possibilitat de crear animacions
definint l’estat d’un element en diversos punts de l’animació.

1 <style>
2 div {
3 position:absolute;
4 text−align: center;
5 padding: 50px;
6 width: 40px;
7 font−size: 2em;
8 color: #fff;
9 font−weight: bold;

10 background: #2897E8;
11

12 /* animació */
13 animation−duration: 5s;
14 animation−name: rebot;
15 animation−iteration−count: infinite;
16 }
17

18 @keyframes rebot {
19 from {
20 left: 0;
21 }
22 50% {
23 left: 500px;
24 transform: rotateY(180deg) scale(2);
25 −webkit−filter: blur(5px);
26 }
27 to {
28 left: 0;
29 }
30 }
31 </style>
32 <div>IOC</div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/BjORmo.
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Preprocessadors: LESS i
SASS

A causa de les limitacions de
CSS, és molt freqüent l’ús de
preprocessadors com LESS i

SASS, que permeten fer servir
variables, jerarquies de classes i
funcions combinades amb CSS

clàssic per simplificar el codi.
Després, aquests fitxers són

processats i es genera el codi
CSS que s’inclou a la pàgina.

Per crear una animació cal definir com a mínim la seva duració amb l’atribut
animation-duration i el seu nom amb animation-name. Si voleu que l’anima-
ció es repeteixi més d’una vegada heu d’especificar el nombre d’iteracions amb
l’atribut animation-iteration-count com a nombre, o com a infinite si
voleu un bucle infinit.

A continuació s’han de definir els frames clau de l’animació fent servir
@keyframes nom_animacio, i a continuació, entre claus, els estats inicial (form)
i final (to), i tots els estats intermedis que es necessitin. Aquests estats intermedis
es defineixen indicant el percentatge d’animació amb el qual voleu definir aquest
estat; per exemple: si indiqueu 50%, aquest serà l’estat a la meitat de l’animació.

Per acabar amb aquesta secció podeu veure aquests exemples més elaborats de l’ús
de CSS3, creats per diversos autors a CodePen:

• Transformació 3D: la figura 1.59 mostra una fotografia mig plegada que
s’obre en passar el cursor per sobre. En aquest cas s’ha fet servir el
preprocessador LESS; per veure el codi CSS compilat heu de prémer el
botó View Compiled.

Figura 1.59. CSS Transformació 3D

Podeu trobar el codi d’aquest pen a http://codepen.io/ioc-daw-m09/pen/zrJxqq.

• Animació de posició, mida i opacitat: aquest exemple mostra com fent
servir només CSS es poden animar els elements HTML de la pàgina per
crear diferents efectes, en aquest cas bombolles submarines (vegeu la figura
1.60).
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Figura 1.60. Animació de posició, mida i opacitat

Podeu trobar el codi d’aquest pen a http://codepen.io/ioc-daw-m09/pen/YwOPRj.

• Animació de rotació: podeu veure a continuació com fent servir només
quatre declaracions CSS és possible crear patrons d’animació molt interes-
sants (vegeu la figura 1.61).

Figura 1.61. Animació de rotació

Podeu trobar el codi d’aquest pen a http://codepen.io/ioc-daw-m09/pen/gPdbqE.

Animacions amb JavaScript

Encara que JavaScript es pot fer servir per incloure algunes animacions a una
pàgina web, habitualment no és el més indicat, ja que moltes vegades aplicar el
mateix efecte amb CSS3 produeix un millor efecte.
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jQuery

jQuery és una llibreria gratuïta
molt utilitzada que permet portar
a terme les accions més habituals
en JavaScript d’una manera molt

més simple. En podeu trobar
més informació a: jquery.com.

Es pot trobar una
introducció a jQuery en

l’apartat “Creació i
integració d’elements

multimèdia al web” de la
unitat “Creació i integració

d’elements multimèdia al
web”.

JavaScript pla (Plain JavaScript)

No es tracta d’una versió diferent de JavaScript, sinó que, per evitar confusions, es pot fer
servir el terme JavaScript pla per indicar que un codi en JavaScript no inclou referències a
cap llibreria externa. Per exemple, en aquesta secció trobeu un exemple amb JavaScript
pla i l’altre amb jQuery (que també és JavaScript però fent servir la llibreria jQuery).

Compareu els següents tres exemples que realitzen la mateixa animació fent servir
diferents mètodes: JavaScript pla, CSS3 i jQuery.

El primer amb JavaScript pla:

1 <style>
2 #quadre {
3 position: absolute;
4 width: 100px;
5 height: 100px;
6 background: red
7 }
8 </style>
9

10 <div id="quadre">
11 </div>
12

13 <script>
14 var quadre = document.getElementById("quadre"),
15 velocitat = 10, // nombre de píxels que es desplaça per moviment
16 posx = 0, // posició inicial
17 direccio = 1, // quan és positiu es mou cap a la dreta
18 freq = 50; // nombre de ms entre moviment i moviment
19

20 setInterval(function() {
21 if (posx >= 500) {
22 direccio = −1;
23 } else if (posx <= 0) {
24 direccio = 1;
25 }
26

27 posx += velocitat * direccio;
28 quadre.style.left = posx + "px";
29

30 }, freq);
31 </script>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/wMjGmy.

Aquí podeu veure el mateix efecte però fent servir animacions de CSS3:

1 <style>
2 div {
3 position: absolute;
4 width: 100px;
5 height: 100px;
6 background: red;
7

8 /* animació */
9 animation−duration: 2.5s;

10 animation−name: rebot;
11 animation−direction: alternate;
12 animation−iteration−count: infinite;
13 }
14

15 @keyframes rebot {
16 from {
17 left: 0px;
18 }
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19 to {
20 left: 500px;
21 }
22 }
23 </style>
24

25 <div></div>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/gPzroR.

El codi és força més clar, i en executar-lo l’animació és molt fluida, ja que fa
servir transicions (o interpolacions de moviment) per suavitzar el moviment entre
els punts inicial i final.

I finalment, el mateix exemple fent servir jQuery:

1 <style>
2 #quadre {
3 position: absolute;
4 width: 100px;
5 height: 100px;
6 background: red
7 }
8 </style>
9

10 <div id="quadre">
11 </div>
12

13 <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js" type
=’text/javascript’>

14 </script>
15

16 <script>
17 var desti = 500;
18

19 function rebot() {
20 $(’#quadre’).animate({
21 left: desti + ’px’
22 }, 2500, function() {
23 if (desti > 0) {
24 desti = 0;
25 } else {
26 desti = 500;
27 }
28 rebot(); // Es torna a cridar a si mateixa
29 })
30 };
31

32 rebot(); // Iniciem la seqüència
33 </script>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/pgVyWO.

Aquesta versió de l’exemple és més concisa que la versió en JavaScript, ja que
només hem de controlar una variable i la resta es fa internament. També inclou la
interpolació de moviment com el CSS, de manera que el moviment és més suau
que en el cas de JavaScript pla.
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GIF animats a les xarxes
socials

Xarxes socials com Facebook i
Twitter ofereixen suport per a
GIF animats, fet que ha obert

noves oportunitats per fer servir
aquest format.

Les imatges en CodePen es
poden incrustar com a

dades en base64, en lloc de
fer servir un URL.

Per poder fer servir la biblioteca jQuery aquesta s’ha de carregar
primerament, mentre que si s’utilitza només CSS3 i/o JavaScript no és
necessari carregar cap recurs extern.

GIF animats

Una altra opció a l’hora de mostrar animacions en una pàgina web és fer servir un
format d’imatge que suporti animacions. Actualment el seu ús està molt limitat,
ja que l’únic format d’imatges animades suportat nadiuament per tots els
navegadors és el format GIF, i aquest presenta unes limitacions importants:

• Està limitat a un màxim de 256 colors.

• No suporta transparències parcials, fet que ens obliga a fer servir un fons
de color pla igual tant per a l’element en què s’incrustarà la imatge com per
a la imatge.

Això ha fet que, encara que continua sent un format molt popular per afegir
animacions a les xarxes socials i als fòrums, el seu ús professional sigui força
escàs.

L’ús més clàssic que es pot donar als GIF animats és la creació de bàners
publicitaris, encara que darrerament ha estat desbancat per l’ús de JavaScript i
CSS3 per fer aquestes animacions, ja que permeten personalitzar els anuncis i
afegir-hi més característiques. Tot i així, aquesta és una forma molt simple de
crear un bàner animat, i en els casos en què no necessiteu gaire complexitat pot
ser una solució, perquè només l’heu d’incrustar com una imatge dins d’un enllaç
al lloc que anuncia, i ja ho teniu:

1 <a href="http://ioc.xtec.cat/">
2 <img src="//m09−u2.surge.sh/imatges/banner−animat.gif" title="Clica aquí

per anar al web de l’IOC" alt="Logo IOC animat/>
3 </a>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/XXqdBv.

Cal tenir en compte que encara que es poden fer servir GIF animats des
dels anys noranta, l’estil ha canviat molt. Els GIF antics en general no són
acceptables per a usos professionals i s’han d’evitar. Per exemple, la típica
bústia animada.

Un altre dels casos en què us pot interessar fer servir un GIF animat és per mostrar
un indicador de progrés o donar retroacció quan l’usuari porta a terme alguna acció
a la vostra pàgina. Per exemple, si en clicar un botó es processa alguna informació
o es fa una petició al servidor, és interessant mostrar algun tipus d’indicació que
s’està fent alguna cosa.
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Com que els correus electrònics es poden enviar en format HTML i incloure
imatges, un altre ús que li podeu donar als GIF animats és afegir animacions als
correus. Tenint en compte que el suport per a CSS3 no està tan estès com el suport
per als GIF animats, és una bona solució si es vol afegir alguna animació.

A l’hora d’afegir un GIF animat a un correu comercial s’ha de tenir molt
en compte que no tots els navegadors reprodueixen les animacions, així que
s’ha de pensar molt bé quin serà el primer frame, perquè és possible que
sigui l’únic que es visualitzi.

Hi ha moltes alternatives a l’hora de crear un GIF animat. Les dues més habituals
són: la creació a partir d’un vídeo ja existent i la creació a partir d’una seqüencia
d’imatges.

Creació d’un GIF animat a partir d’una seqüència d’imatges en línia

En aquest exemple veureu com crear un GIF animat fent servir les eines de la pàgina
ezgif.com.

Una vegada tingueu les imatges que voleu fer servir en el vostre GIF heu d’anar a
ezgif.com/maker i seguir els passos següents:

1. Trieu les imatges que voleu utilitzar i cliqueu en el botó Upload! (vegeu la figura 1.62).

Figura 1.62. Pantalla principal de ezgif.com

2. Quan estiguin carregades podreu veure les opcions per a cada imatge: el delay (temps
fins al següent frame), si la voleu descartar (skip) o duplicar (copy ). L’opció del temps
d’espera es pot especificar globalment en la secció inferior, on també podeu indicar el
nombre de vegades que vulgueu que es repeteixi l’animació; indefinidament, si ho deixeu
en blanc (vegeu la figura 1.63).

Figura 1.63. Imatges pujades a ezgif.com per crear un GIF

CSS3 als clients de correu
electrònic

Es pot comprovar la
compatibilitat de diversos clients
de correu electrònic en el
següent enllaç:
www.campaignmonitor.com/css.

’Frames’

En el context dels GIF animats, i
generalment sempre que parlem
d’animacions, el terme frame es
refereix a cadascuna de les
imatges que formen l’animació.
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3. En el moment que estigueu conformes amb la composició heu de fer clic al botó Animate
it! per generar el GIF animat.

4. Amb el vostre GIF generat podreu fer diverses modificacions (vegeu la figura 1.64) fent
servir la barra d’eines: afegir efectes, canviar la mida, modificar la velocitat de reproducció,
rotar la imatge, etc.

Figura 1.64. Opcions d’edició del GIF generat

5. Per guardar el GIF modificat només heu de fer clic amb el botó dret del ratolí a la imatge i
seleccionar Guardar imatge com... (o l’opció equivalent al vostre navegador) per guardar-la
al vostre equip (vegeu la figura 1.65).

Figura 1.65. Desar el GIF generat des del navegador

Cal tenir en compte, en aplicar filtres, que aquests no sempre tenen l’efecte desitjat i poden
produir l’aparició d’artefactes a les imatges. Per exemple, en aplicar el filtre sèpia al GIF
generat en aquest exemple el resultat ha estat el que es pot apreciar a la figura 1.66.

Figura 1.66. Resultat erroni amb artefactes

En canvi, aplicant el filtre grayscale la imatge es genera correctament.
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Creació d’un GIF animat a partir d’un vídeo

El primer pas és obtenir el vídeo que voleu convertir, i una vegada el tingueu heu
d’assegurar-vos que el seu format és MP4, AVI o WEBM.

A continuació heu d’entrar a la web ezgif.com/video-to-gif i seguir aquests passos:

1. Trieu el vídeo que voleu carregar (formats MP4, AVI o WEBM, i màxim 60 MB).

2. Cliqueu al botó Upload!. El procés pot trigar força temps depenent de la velocitat de la
vostra connexió, i no es mostra cap progressió.

3. Una vegada el fitxer estigui carregat podreu veure el vídeo original i establir el temps
d’inici i fi que voleu incloure al vostre GIF com es pot apreciar a la figura 1.67.

Figura 1.67. Vídeo carregat correctament

4. Sota el vídeo podeu trobar les opcions per a la creació del GIF (vegeu figura 1.68);
seleccioneu la mida que vulgueu, el nombre de frames per segon i el mètode (no cal
canviar-lo). Cliqueu sobre el botó Convert to GIF per portar a terme la conversió.

Figura 1.68. Opcions per generar el GIF a partir d’un fitxer de vídeo

5. Com a l’exemple anterior, a la part inferior apareixerà la barra d’eines, que us permet
aplicar diferents modificacions al nostre GIF. Per acabar, només l’heu de guardar al vostre
equip (vegeu la figura 1.69).
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Figura 1.69. Opcions d’edició del GIF

Una altra opció és fer servir un programari d’edició d’imatges, com Adobe
Photoshop o GIMP. En general, aquest tipus de programari ens permet exportar
directament la imatge com a GIF animat, fent servir les diferents capes per extreure
la composició de cada frame.

Creació d’un GIF animat a partir d’una seqüència d’imatges amb GIMP

Per crear un GIF animat amb GIMP heu de seguir els següents passos:

1. Obriu GIMP i creeu una nova imatge amb la mida que vulgueu per al vostre GIF animat
(vegeu la figura 1.69).

Figura 1.70. Creació d’una imatge nova amb GIMP

2. Seleccioneu la capa que s’ha creat automàticament i premeu el botó Duplicar capa
tantes vegades com frames vulgueu a la vostra animació (vegeu la figura 1.71).



Disseny d’interfícies 79 Elements multimèdia al web: creació i integració

Figura 1.71. Selecció de capes

3. Canvieu el nom de les capes, fent doble clic sobre el nom, per millorar l’organització. El
primer frame es correspondrà amb la capa inferior i l’últim, amb la capa superior. Feu clic
sobre la icona de l’ull que hi ha al costat de cada capa excepte la inferior per poder veure
els canvis que hi fareu (vegeu la figura 1.72).

Figura 1.72. Organitzacio
de capes fent servir noms

4. Amb la primera capa seleccionada (que ha de ser l’única visible), dibuixeu el contingut
del primer frame (vegeu la figura 1.73).
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Figura 1.73. Contingut del frame 1

5. Repetiu el procés amb la resta de capes fins a tenir-les totes dibuixades (vegeu la figura
1.74).

Figura 1.74. Contingut de l’últim frame

6. Una vegada tingueu totes les imatges aneu a Filtres / Animació / Reprodueix....
Apareixerà la finestra de reproducció, on podreu ajustar els frames per segon i la velocitat
de reproducció (vegeu la figura 1.75).

Figura 1.75. Reproductor
d’animacions de GIMP
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7. Es pot ajustar la durada de cada frame especificant en el nom de la capa la durada en
ms, com es mostra a la figura 1.76.

Figura 1.76. Durada de
cada frame ajustada a través
del nom de la capa

8. Una vegada tingueu la durada ajustada, l’últim pas és exportar l’animació com a GIF
animat. Aneu a Fitxer / Exporta. A la finestra heu de posar el nom que voleu donar al
vostre fitxer, indiqueu on el voleu guardar i seleccioneu com a tipus de fitxer imatge GIF
(*.gif) (vegeu la figura 1.77).

Figura 1.77. Exportació d’imatges amb GIMP

9. A les opcions per exportar la imatge com a GIF marqueu la casella Com una animació i
cliqueu al botó Exporta (vegeu la figura 1.78).



Disseny d’interfícies 82 Elements multimèdia al web: creació i integració

Figura 1.78. Opcións d’exportació com a GIF

El GIF animat es trobarà a la ubicació seleccionada i podreu visualitzar l’animació amb
qualsevol navegador web.

Canvas

A HTML5 es va incorporar un nou element anomenat canvas. La funció d’aquest
element és força diferent de la de la resta d’elements que es troben en una pàgina
web.

Per si mateix no fa res, i les úniques propietats que podem establir són l’amplada
i l’alçada.

1 <canvas id="canvas" width="300" height="300">
2 El teu navegador no suporta l’element canvas
3 </canvas>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/NxLggX.

El canvas és com un tapís dintre del navegador que permet dibuixar-hi, escriure-hi
o afegir-hi imatges.

1 <style>
2 canvas{
3 border: 1px solid black;
4 }
5 </style>
6

7 <script>
8 var canvas = document.getElementById("canvas");
9 var ctx = canvas.getContext("2d");

10

11 ctx.fillStyle = "#2897E8";
12 ctx.fillRect(10, 10, 100, 100);
13 </script>
14

15 <canvas id="canvas" width="200" height="200">
16 El teu navegador no suporta l’element canvas
17 </canvas>
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Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/MKqooP.

Si us fixeu en l’exemple, primer s’obté una referència a l’element canvas, i a
continuació el seu context. És sobre aquest context sobre el qual s’apliquen totes
les accions, com per exemple canviar l’estil per dibuixar amb el color blau clar,
fillStyle(), o pintar un requadre, fillRect().

A banda de rectangles, hi ha una altra forma geomètrica que es pot crear al canvas:
les rutes (path en anglès).

1 <script>
2 var ctx = canvas.getContext(’2d’);
3

4 ctx.fillStyle = "#2897E8"
5 ctx.beginPath();
6 ctx.moveTo(75, 50);
7 ctx.lineTo(100, 75);
8 ctx.lineTo(100, 25);
9 ctx.fill();

10 </script>
11 <code html>
12 <canvas id="canvas" width="300" height="300">
13 El teu navegador no suporta l’element canvas
14 </canvas>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/OMogwO.

També és possible dibuixar text dins del canvas, com es pot veure en el següent
exemple:

1 <script>
2 var ctx = canvas.getContext(’2d’);
3

4 ctx.font = "30px Times New Roman";
5 ctx.fillStyle = "Black";
6 ctx.fillText("IOC", 5, 30);
7 ctx.strokeText("IOC", 60, 30);
8 </script>
9 <canvas id="canvas" width="300" height="300">

10 El teu navegador no suporta l’element canvas
11 </canvas>

Podeu veure aquest exemple en funcionament en el següent enllaç: codepen.io/ioc-
daw-m09/pen/gPdRZG.

Taula 1.24. Resum de mètodes i propietats del context

Mètode Descripció Exemple

fillStyle Estableix el color amb què es
pintarà

context.fillStyle =
”#2897E8”

strokeStyle Estableix el color de les vores context.strokeStyle = ”#000”

fillRect(x, y, width,
height)

Pinta un rectangle farcit context.fillRect(10,10,100,100)

strokeRect(x, y, width,
height)

Pinta un rectangle, només les
vores

context.strokeRect(10,10,100,100)

clearRect(x, y, width, height) Esborra el contingut del rectangle context.clearRect(10,10,100,100)

Es pot trobar un tutorial
complet de l’API en el
següent enllaç:
goo.gl/xWBfG9.
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Jocs HTML5 que fan servir
el canvas

Podeu trobar exemples complets
d’ús del canvas als jocs IOC

Puzzle
(github.com/XavierGaro/ioc-

puzzle-lite) i IOC Invaders
(github.com/XavierGaro/ioc-

invaders).

Taula 1.24 (continuació)

Mètode Descripció Exemple

beginPath() Inicia una ruta context.beginPath()

moveTo(x,y) Mou el cursor intern sobre el
canvas

context.moveTo(75,50)

lineTo(x,y) Dibuixa una línia des del punt
actual fins al punt indicat

context.lineTo(50,75)

fill() Omple la ruta amb el color
seleccionat

context.fill()

font() Estableix la font per dibuixar text context.font = “20px Times
New Roman

fillText(text, x, y[,
maxWidth])

Omple el text a les coordenades
indicades

context.fillText(“IOC”, 5,
30);

strokeText(text, x, y[,
maxWidth])

Dibuixa les vores del text a les
coordenades indicades

context.strokeText(“IOC”, 5,
30);

Per obtenir el context s’ha d’obtenir primer la referència al canvas i després cridar getContext("2d") sobre aquest element.

La taula 1.24 no és exhaustiva. L’API ens permet també dibuixar arcs, corbes,
degradats, afegir-hi imatges i crear patrons a partir d’aquestes.

Combinant els dibuixos al tapís amb les crides a
window.requestAnimationFrame() es poden crear animacions; així és
com es fan les animacions per a jocs i per a alguns bàners publicitaris que podem
trobar a Internet.

Generalment es crida aquest mètode per repintar l’escena, ja sigui esborrant-
la primer i cridant el mètode del context clearRect(x, y, width, height),
o repintant tot a sobre com es fa al joc IOC Invaders. El primer mètode és
recomanable quan només canvien alguns sectors de la pantalla, i el segon és
preferible quan canvia tot el contingut.

En el joc IOC Invaders es fa servir com a fons un scroll múltiple (desplaçament del fons) i,
per tant, cal repintar tot el tapís cada vegada; en canvi, a IOC Puzzle només cal repintar la
posició de les peces que s’hagin mogut i és més eficient que el primer mètode.

Podeu donar una ullada als següents exemples, encara que són força complexos,
per comprovar les possibilitats que ens ofereix el canvas:

• Demostració de les capacitats de dibuix sobre canvas fent servir JavaScript:
codepen.io/ioc-daw-m09/pen/LGJEyj.

• Un altre pen mostrant les possibilitats del canvas, aquest cop amb partícu-
les: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/adazjw.
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2. Continguts interactius al web. Introducció a jQuery

Per desenvolupar un lloc web no tan sols cal preparar els elements multimèdia
com són les imatges, el vídeo i el so, sinó que s’ha de ser capaç d’integrar-los. Per
fer-ho, molt sovint són necessaris coneixements de JavaScript, a banda d’HTML
i CSS.

JavaScript és l’únic llenguatge disponible nadiuament als navegadors i per
aquesta raó és el que es fa servir per afegir comportaments dinàmics i
interactius al web. Atesa la seva importància, és imprescindible adquirir
uns coneixements bàsics sobre aquest.

Habitualment, es fan servir biblioteques que faciliten molt la feina perquè incor-
poren dreceres per a les tasques més habituals o implementacions genèriques de
controls que es poden fer servir en diferents projectes.

2.1 Elements interactius bàsics. Introducció a JQuery

La biblioteca jQuery és una de les més utilitzades i ofereix moltes possibilitats, la
qual cosa fa que hi hagi una quantitat extensa de recursos de consulta, tutorials i
documentació a Internet que podeu consultar per avançar més en aquest tema pel
vostre compte.

Entre d’altres, jQuery facilita la modificació de l’estructura del document, afegir i
modificar classes CSS i afegeix moltes funcions que faciliten moltes de les tasques
més comunes en treballar amb la interfície del lloc web.

2.1.1 Configuració dels navegadors per a la visualització d’elements
interactius

Abans de l’arribada d’HTML5 i les millores aportades per CSS3, quan es volien
afegir elements interactius a un lloc web s’havia de recórrer a tecnologies alienes
al navegador com Java (amb unes miniaplicacions anomenades applets) o molt
més freqüentment a Flash. Aquestes tecnologies avui dia són obsoletes i han estat
reemplaçades per l’ús d’HTML5, CSS i JavaScript.

Això simplifica molt la configuració dels navegadors, ja que no cal descarregar
cap connector especial, com requeria Flash, ni la màquina virtual de Java. En ser
tecnologies nadiues del navegador, poden fer-se servir directament.

Podeu trobar una guia
bàsica de JavaScript en la
secció “Annexos” del web
del mòdul.

AJAX és un conjunt de
tècniques de programació
que permeten enviar
peticions al servidor i rebre
la resposta sense haver de
recarregar la pàgina ni
obrir-ne una de nova.
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Les cookies són petits
fitxers que guarda el

navegador amb informació.

Podeu trobar més
informació sobre la WebVR

API en el següent enllaç:
goo.gl/4NP6xB.

Encara que no us heu de preocupar del fet que l’usuari hagi d’instal·lar cap con-
nector en particular, sí que hi ha dues opcions que es poden modificar o desactivar
que poden fer que el lloc web deixi de funcionar i mostrar-se correctament:

• Desactivar l’ús de cookies: com que no es podrà recordar la informació de
l’usuari, alguns llocs seran directament inaccessibles, per exemple els llocs
web de comerç electrònic.

• Desactivar l’ús de JavaScript: en alguns casos el lloc serà inservible. Per
exemple, una web que inclogui mapes de Google Maps no pot funcionar
sense JavaScript; en canvi, d’altres només l’utilitzen per afegir alguns
efectes, i per a aquests sí que es pot presentar una solució alternativa.

Aquests casos s’han de tenir en compte i, com a mínim, s’ha de mostrar un missatge
avisant l’usuari que el lloc no pot funcionar o té limitades les seves funcionalitats,
perquè aquestes opcions estan desactivades o no estan disponibles.

Per altra banda, amb la inclusió de nous dispositius d’entrada i de sortida s’han
afegit alguns controls que limiten a quins d’aquests dispositius es pot accedir. Per
exemple, les següents API demanen permís a l’usuari abans de permetre utilitzar-
les:

• l’API de geolocalització

• l’API de càmera

• l’API del micròfon

Aquests permisos s’han d’atorgar individualment per a cada pàgina, de manera
que, per exemple, un lloc maliciós no pot fer servir la webcam sense el consenti-
ment previ.

Tot i així, s’ha de tenir en compte que no tots els navegadors suporten totes les
característiques previstes per HTML5, sobretot si es consideren les Web API
que van afegint-se contínuament o si voleu fer servir alguna API o biblioteca
experimental, com per exemple la WebVR API, que encara està disponible només
com a esborrany i només és suportada per Google Chrome i les versions més
recents de Mozilla Firefox.

Un altre exemple més habitual és oferir un mètode alternatiu per reproduir àudio
i vídeos quan el navegador no suporta HTML5. Actualment no hi ha cap solució
suportada universalment, així que l’únic que es pot fer és mostrar un missatge a
l’usuari:

1 <video>
2 <source src="fitxer_video.mp4" type="video/mp4">
3 <source src="fitxer_video.webm" type="video/webm">
4 Ho sento, el teu navegador no suporta vídeo d’HTML5
5 </video>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/xZjRVN.
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Com es pot veure en aquest exemple:

1. Primerament, s’intenta fer servir com a font del vídeo un fitxer en format
MP4.

2. Si aquest format no és reconegut, s’intenta amb el format WEBM.

3. Si cap dels dos és reconegut, es mostra un missatge informant l’usuari.

Aquests tipus de situacions es poden trobar sempre que es treballa amb HTML5,
CSS3 i JavaScript. Poden afrontar-se des de dos angles diferents:

• Progressive enhancement: es comença a desenvolupar el lloc amb les
funcionalitats bàsiques que no requereixen cap tecnologia i es va millorant
l’experiència d’usuari afegint nous comportaments (i comprovant-los) pas
a pas.

• Graceful degradation: amb aquesta tècnica es treballa de manera inversa,
primer es desenvolupa el lloc amb totes les tecnologies que es necessiten i
després s’afegeixen alternatives de visualització/execució per a les parts que
no siguin disponibles globalment.

Es pot desactivar JavaScript des de les opcions (pestanya General a Google
Chrome) de les eines de desenvolupador, no cal canviar les preferències del
navegador.

Vegeu un exemple de totes dues aproximacions. Suposeu que teniu una pàgina
amb un botó que crida un script que fa uns càlculs:

1 <script>
2 function calcula() {
3 var a = 12,
4 b = 30,
5 resultat = a + b;
6

7 alert("Resultat: " + resultat);
8 }
9 </script>

10

11 <button onclick="calcula();">Calcular</button>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/ONPvgP.

Com que no hi ha manera de fer el càlcul si no es troba activat el JavaScript
al navegador, heu d’afegir una implementació alternativa. En cas contrari, es
produeix una mala experiència d’usuari per als visitants del lloc web que no el
tinguin activat; per exemple, alguns usuaris amb dispositius mòbils.

Aplicant la tècnica de la graceful degradation podríeu fer el següent:

Podeu trobar més
informació sobre les
diferències entre
progressive enhancement i
graceful degradation en
aquest enllaç:
goo.gl/89UPNm.
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Hi ha moltes eines en línia
que permeten generar

automàticament el codi CSS
aplicant la tècnica del

graceful degradation, per
exemple:

www.colorzilla.com
/gradient-editor.

1 <script>
2 function calcula() {
3 var a = 12,
4 b = 30,
5 resultat = a + b;
6

7 alert("Resultat: " + resultat);
8 }
9 </script>

10

11 <button onclick="calcula();">Calcular</button>
12 <noscript>
13 <p>
14 Per realitzar el càlcul és necessari tenir JavaScript activat. Si us plau,

activeu−lo al vostre navegador.
15 </p>
16 </noscript>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/RaNMxz (malauradament, si desactiveu el JavaScript al vostre navega-
dor CodePen deixarà de funcionar, ho heu de provar en local).

Com podeu veure, s’ha fet servir l’element noscript per mostrar el missatge en
cas que el navegador no tingui el JavaScript activat.

Tot i que ara es preveuen totes dues possibilitats, en el moment de la implementació
s’ha fet sabent que és possible que alguns usuaris no tinguin activat JavaScript, i
que fins i tot pot ser que no tinguin opció d’activar-lo, de manera que aquests
usuaris es troben amb una pàgina amb un botó que no fa res i un missatge que
tampoc no els ajuda a solucionar el seu problema.

En aquest cas en concret no seria possible aplicar el progressive enhancement
sense recórrer a fer servir algun llenguatge al servidor, per exemple PHP, fer
l’enviament de les dades a la pàgina i que aquesta retornés el resultat.

Un altre cas molt habitual en què és interessant aplicar la graceful degradation és
quan es volen aplicar efectes CSS més avançats, per exemple un degradat:

1 <style>
2 div {
3 width: 100px;
4 height: 100px;
5

6 /* Degradat */
7 background: #f0f9ff; /* Navegadors antics, color pla */
8 background: −moz−linear−gradient(−45deg, #f0f9ff 0%, #cbebff 47%, #a1dbff

100%); /* FF3.6−15 */
9 background: −webkit−linear−gradient(−45deg, #f0f9ff 0%,#cbebff 47%,#a1dbff

100%); /* Chrome10−25,Safari5.1−6 */
10 background: linear−gradient(135deg, #f0f9ff 0%,#cbebff 47%,#a1dbff 100%);

/* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */
11 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#f0f9ff

’, endColorstr=’#a1dbff’,GradientType=1 ); /* IE6−9 fallback on
horizontal gradient */

12 }
13 </style>
14 <div></div>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/RaNEvV.
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Com que els fulls CSS s’apliquen en cascada, la primera declaració és sobreescrita
per les posteriors, de manera que l’última en aplicar-se és l’última que sigui
suportada. Així doncs, en els navegadors més antics s’aplicarà un color pla, en
versions antigues dels navegadors que ho suporten es crida afegint el prefix (era
necessari en versions anteriors), i els navegadors moderns fan servir la declaració
de l’especificació, com indica el W3C.

A continuació veureu un exemple en què aplicar la tècnica del progressive
enhancement sí que és una molt bona alternativa. Suposeu que teniu una versió
més avançada de l’exemple anterior que permet introduir dos valors i mostrar el
resultat.

Es comença afegint només l’estructura del formulari amb el marcat d’HTML:

1 <form action="" method="GET" id="principal">
2 <fieldset>
3 <legend>Calcula la suma de dos nombres</legend>
4 <label>Nombre A</label>
5 <input name="number_a" type="text">
6 <br>
7 <label>Nombre B</label>
8 <input name="number_b" type="text">
9 <br>

10 <input value="calcular" type="submit">
11 </fieldset>
12 </form>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/pyvLGW. En aquest cas en tractar-se d’un exemple no cal indicar l’URL
a la que s’enviarà el formulari a través de la propietat action.

Com que només inclou HTML bàsic, podeu estar segurs que aquest exemple
funcionarà en tots els navegadors (vegeu la figura 2.1).

Figura 2.1. Implementació simple amb HTML

S’afegeix una segona capa, aquest cop amb el codi CSS:

1 <style>
2 fieldset {
3 max−width: 300px;
4 border: 1px dotted grey;
5 }
6

7 legend {
8 text−transform: uppercase;
9 font−weight: italic;

10 font−size: 0.8em;
11 }
12

13 label {
14 font−weight: bold;
15 font−size: 1.1em;
16 }

En alguns navegadors és
possible desactivar el CSS, i
en els casos dels lectors de
pantalles utilitzats per les
persones amb discapacitats
visuals, els fulls CSS no són
aplicables.
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17

18 input {
19 width:50%;
20 float: right;
21 }
22 </style>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/VaYXRo i la seva visualització a la figura 2.2.

Figura 2.2. Implementació afegint CSS

Es conserva tota la funcionalitat, però ara s’ha millorat l’aspecte bàsic del
formulari. El següent pas és afegir una nova capa amb codi JavaScript, que serà
l’encarregat de validar la informació del formulari abans de fer l’enviament:

1 <script>
2 var formulari = document.getElementById(’principal’),
3 numberA = document.getElementsByName(’number_a’)[0],
4 numberB = document.getElementsByName(’number_b’)[0];
5

6 formulari.addEventListener("submit", function(e) {
7

8 if (!isNumeric(numberA.value) || !isNumeric(numberB.value)) {
9 e.preventDefault();

10 alert("Error: s’han d’introduir dos nombres");
11 } else {
12 alert("Correcte: enviant formulari");
13 }
14 });
15

16 function isNumeric(n) {
17 return !isNaN(parseFloat(n)) && isFinite(n);
18 }
19 </script>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/ONPadN i la seva visualització a la figura 2.3.

Figura 2.3. Implementació afegint JavaS-
cript

Aplicant el progressive enhancement s’ha fet que el codi sigui funcional per a
tots els usuaris, millorant l’experiència d’usuari a mesura que les capacitats dels
navegadors dels usuaris augmenten.
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2.1.2 Eines per a la inclusió de contingut multimèdia

Com que actualment tot el contingut multimèdia que es troba al web és gestionat
i manipulat fent servir JavaScript, HTML i CSS, no hi ha gaires eines que
alleugereixin la nostra tasca.

Existeixen eines que exporten continguts com a HTML, CSS i JavaScript. Princi-
palment es tractarà de software privatiu, com Adobe Animate CC, que permet la
creació de continguts multimèdia i que exporta aquests com a codi HTML, CSS
i JavaScript. O eines com Unity 3D, que permet desenvolupar jocs fent servir
el llenguatge C# i exportar-los a diferents plataformes, entre les quals HTML5 i
WebGL. Però com a desenvolupadors serà més habitual que us trobeu treballant
amb codi.

El que sí que utilitzareu molt sovint són biblioteques que us facilitaran enorme-
ment la vostra tasca, ja que automatitzen les accions més repetitives, simplifiquen
la sintaxi i s’encarreguen de gestionar les diferències entre navegadors, fent
servir internament diferents implementacions segons siguin o no suportades
determinades característiques.

Un altre tipus d’eina molt útil són les aplicacions en línia que es poden trobar
per resoldre problemes molt concrets i que us generen codi automàticament,
per exemple els generadors de codi CSS3 que faciliten la tasca d’afegir ombres,
degradats i altres efectes a partir d’una interfície gràfica. Al llarg d’aquest apartat
utilitzareu algunes d’aquestes eines per ajudar-vos a desenvolupar el vostre codi.

Si accediu a la pàgina de descàrrega de jQuery (jquery.com/download) veureu que
hi ha diverses opcions.

Per una banda es troba la versió anomenada compressed (comprimida) i per altra
la versió uncompressed (descomprimida). Quan estigueu desenvolupant sempre
heu d’optar per la versió sense comprimir, ja que si heu de depurar o veure com
funciona internament alguna part de la biblioteca ho podreu fer sense problema.
La versió comprimida és inintel·ligible per depurar, però té un pes menor i és la
que s’ha de fer servir en l’entorn de producció.

Els fitxers de JavaScript, en ser text pla, realment no es comprimeixen, el
que es fa és modificar-los fent servir altres eines de manera que s’eliminin
tots els comentaris, els espais innecessaris i els salts de línia, i se substitueix
el nom de les variables per d’altres més curts (normalment, una sola lletra).
D’aquesta manera, la mida del fitxer es redueix i el temps de descàrrega és
menor.

Una vegada decidiu quina versió voleu utilitzar només l’heu de descarregar i copiar
al mateix directori que la resta de fitxers del nostre lloc web o en algun dels seus
subdirectoris.

Per exemple, si heu descarregat la versió descomprimida, tindreu un fitxer amb
un nom semblant a jquery-3.1.1.js. Suposeu que el copieu dins del subdirectori

Podeu trobar més
informació sobre jQuery a la
seva pàgina oficial:
jquery.com.

Es poden trobar versions les
versions 1.x (suport per
navegadors antics) i 2.x al
següent enllaç:
code.jquery.com

Compressors en línia

Una de les solucions més simples
per comprimir els nostres fitxers
CSS i JavaScript és fer servir un
compressor en línia, com per
exemple jscompress.com, que
permet comprimir el codi
JavaScript només enganxant-lo i
clicant un botó.
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js/biblioteques dins del directori que conté tots els vostres fitxers. Per carregar-lo
a la pàgina hauríeu d’afegir:

1 <script src="js/biblioteques/jquery−3.1.1.js"></script>

Xarxes de lliurament de continguts (CDN)

Un CDN és una xarxa de servidors localitzats en diferents punts geogràfics però amb els
mateixos continguts, de manera que quan es rep una petició del fitxer aquest és enviat
des del servidor més proper a l’usuari. D’aquesta manera, s’augmenta la velocitat de la
resposta. Podeu trobar més informació sobre les xarxes de lliurament de continguts en el
següent enllaç: ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_de_lliurament_de_continguts.

En alguns casos pot interessar-vos no allotjar la biblioteca en el vostre servidor. Per
exemple, si la pàgina web es preveu que sigui visitada per usuaris internacionals,
serà una millor opció fer servir un CDN (xarxa de lliurament de continguts); en el
cas de jQuery, ells mateixos ens ofereixen aquest servei, i és tan simple d’utilitzar
com afegir la ruta code.jquery.com/jquery-3.1.1.js (substituint el nom del fitxer
per la versió que correspongui) en lloc de la del fitxer descarregat, per exemple:

1 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.js"></script>

No es pot carregar una biblioteca fent servir un CDN si obrim la pàgina
directament al nostre ordinador com un fitxer local. En aquests casos haureu
de descarregar el fitxer i carregar-lo localment, o bé accedir a la pàgina a
través d’un servidor web que tinguem configurat en el nostre equip.

2.1.3 Introducció a jQuery

El primer pas per poder fer servir jQuery al codi és carregar la biblioteca
corresponent. En els exemples que es veuran a continuació es fa servir la versió
3.1.1 i és càrrega a través CDN proporcionat pels desenvolupadors de jQuery:

1 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.js"></script>

CodePen inclou l’opció de carregar automàticament algunes de les biblioteques
externes més populars (vegeu la figura 2.4), com és el cas de JQuery i jQuery UI.
Per aquesta raó no s’inclou la càrrega d’aquestes al codi d’exemple, perquè són
carregades automàticament.
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Figura 2.4. Configuració de CodePen

S’han de tenir en compte dues coses abans de treballar amb jQuery:

• S’ha de carregar la biblioteca abans de fer-la servir.

• El DOM (l’estructura del document) ha d’estar completament carregat.

El model d’objectes del document, més conegut com a DOM (Document
Object Model) per les seves sigles en anglès, és una interfície que ens facilita
treballar amb documents HTML, entre d’altres.

El DOM defineix els mètodes i les propietats que ens permeten accedir i manipular
el document com si es tractés d’un arbre de nodes, on l’arrel és el node document
que pot contenir qualsevol quantitat de nodes fills i les fulles, els nodes que no
tinguin cap descendent (generalment, el contingut dels elements HTML).

Una de les funcionalitats que inclou jQuery és la capacitat de seleccionar i
manipular aquests elements fàcilment, ja sigui per modificar-los, per eliminar-los
o per afegir-ne de nous.

Encara que el primer punt sembla obvi, com que és possible carregar els fitxers
amb el codi de manera asíncrona és molt probable que el vostre fitxer amb el
codi JavaScript acabi de descarregar-se abans que la biblioteca, pel fet de ser més
lleuger.

El segon punt pot fer que apareguin problemes de dificil detecció, ja que pot ser
que comenci a executar-se el codi abans que s’hagi generat el DOM completament.

Per aquesta raó, sempre s’ha d’afegir el vostre codi dins de la funció que és cridada
pel mètode ready de jQuery, que és cridat una vegada s’ha generat el DOM
completament:
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Generalment, les
biblioteques fan servir

variables i mètodes amb
aquests símbols per

ressaltar que es tracta
d’alguna funció, propietat o

objecte especial.

Hi ha casos en què cal
utilitzar jQuery com a nom

per evitar conflictes amb
altres biblioteques.

1 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.js"></script>
2 <script>
3 $(document).ready(function() {
4 // Aquí va el nostre codi
5 });
6 </script>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/KzwEXN.

El primer que haureu vist és que hem fet servir el símbol del dòlar ($). A JavaScript
es pot fer servir com a nom o part del nom de les variables i funcions. És a dir, és
possible, però no recomanable, posar com a nom a una variable $$variable$$.

En aquest cas, el símbol $ és una drecera per a jQuery, així que $(document) el
que fa és cridar la funció jQuery(document).

A continuació, cal tenir clar què és aquest paràmetre que s’ha passat a la funció
jQuery. Quan una pàgina web és carregada en un navegador, el codi es converteix
en una estructura de dades similar a un arbre: el DOM. El node arrel d’aquest arbre
és l’anomenat document, i la resta d’elements pengen d’aquest dins d’aquesta
estructura. Podeu veure una representació d’aquest arbre a la figura 2.5.

Figura 2.5. Representació del DOM per a un document HTML

Així doncs, quan es fa servir el mètode ready sempre passarem l’objecte
document com a paràmetre, ja que aquest és el responsable d’indicar quan s’ha
acabat de generar l’arbre perquè tots els elements de la pàgina són descendents
seus.

En síntesi, aquest exemple el que fa és dir-li a jQuery ($) que es vol executar el codi
(function() {};), una vegada el document (document) estigui llest (ready).
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El mètode ready(), encara que té una funció similar a <body
onload=“funcioACridar();”>, és incompatible amb aquest. Si es fa
servir un no s’ha de fer servir l’altre.

S’han de distingir dues parts en aquest codi. Per una banda, es fa una crida a
la funció jQuery, que retorna un objecte, i després es crida un mètode d’aquest
objecte (en aquest cas es tractava de ready).

La funció jQuery converteix el paràmetre en un objecte jQuery, i aquest paràmetre
pot ser un node com document, una cadena de text amb un selector CSS, com per
exemple p, o una cadena de codi HTML, com per exemple <p>Hola, món</p>.

Vegem aquests objectes amb el següent exemple:

1 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.js"></script>
2 <script>
3 $(document).ready(function() {
4 console.log(’document:’, $(document));
5 console.log(’p: ’, $(’p’));
6 console.log(’<p>Hola, Món</p>: ’, $(’<p>Hola, Món</p>’));
7 });
8 </script>
9 <p></p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/GZJJzY.

El mètode ”console.log”

El mètode console.log mostra els valors dels paràmetres per a la consola de les eines de
desenvolupador. Per poder veure el resultat heu d’anar a les opcions del vostre navegador:

• Google Chrome: botó desplegable d’Opcions del navegador / Més eines / Eines de
desenvolupador.

• Mozilla Firefox: menú Eines / Desenvolupador web / Mostra les eines.

Una vegada es mostri el panell d’eines, veureu una pestanya anomenada Console o
Consola; si la seleccioneu, podreu veure el resultat, similar a la figura 2.6.

Figura 2.6. Visualització de la consola de Google Chrome

Si desplegueu els continguts de cada objecte podreu veure que la seva estructura
és diferent. Cal destacar que:
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Selectors jQuery

jQuery suporta tots els selectors
de CSS3, a més de XPath i

alguns propis, com es pot veure
en el següent enllaç:

goo.gl/v1HEBN.

• L’objecte creat pel document no té la propietat prevObject perquè no hi
ha cap objecte anterior, ni la propietat selector.

• L’objecte generat a partir del selector p conté tant un objecte anterior
(prevObject), que es correspon amb el document (és lògic, perquè l’ele-
ment està inclòs en el document), i la propietat selector.

• L’objecte generat a partir de la cadena de text no té cap element previ perquè
no s’ha afegit al document; tampoc no té context, per la mateixa raó, i no es
pot seleccionar.

Tots tenen la propietat length amb valor 1, això és perquè s’ha trobat només
un element de cada tipus. Aquesta és una propietat important, perquè quan
es treballa amb selectors l’objecte jQuery habitualment contindrà seleccionats
múltiples elements:

1 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.js"></script>
2 <script>
3 $(document).ready(function() {
4 console.log(’p: ’, $(’p’));
5 });
6 </script>
7 <div>
8 <p>Primer paràgraf</p>
9 <p>Segon paràgraf</p>

10 <p>Tercer paràgraf</p>
11 </div>
12 <p>Quart paràgraf</p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/GZJpWL.

En aquest exemple podeu veure que la funció ha retornat un objecte amb mida
4 perquè s’han trobat quatre elements que coincideixen amb el selector p que
correspon al paràgraf, com es pot veure a la figura 2.7.

Figura 2.7. Selecció d’elements de tipus paràgraf

En canvi, si canvieu el selector per div > p, el resultat és diferent, ja que
només són seleccionats els paràgrafs que siguin descendents directes d’un element



Disseny d’interfícies 97 Elements multimèdia al web: creació i integració

div. Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/grpaxN.

Per descomptat, poden seleccionar-se també elements per a id, només cal afegir
el símbol # a l’identificador:

1 <script>
2 $(document).ready(function() {
3 console.log(’paràgraf amb id="quart"’, $(’#quart’));
4 });
5 </script>
6 <div>
7 <p id="primer">Primer paràgraf</p>
8 <p id="segon">Segon paràgraf</p>
9 <p id="tercer">Tercer paràgraf</p>

10 </div>
11 <p id="quart">Quart paràgraf</p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/GZJmaY.

A la consola aquest cop la mida és 1, i només conté l’element amb id=“quart”,
com es pot veure a la figura 2.8.

Figura 2.8. Selecció d’un element per la seva id

Ara que ja heu vist com seleccionar un o més elements de la pàgina, vegeu com
podeu aplicar un mateix canvi a tots aquests, per exemple per modificar el seu estil
CSS:

1 <style>
2 div {
3 width: 100px;
4 height: 100px;
5 margin: 10px;
6 float: left;
7 background−color: lightgrey;
8 }
9 </style>

10 <script>
11 $(document).ready(function() {
12 var $quadres = $(’div’);
13 $quadres.css(’background−color’, ’red’);
14 alert("El color dels quadres és: " + $quadres.css(’background−color’));
15 });



Disseny d’interfícies 98 Elements multimèdia al web: creació i integració

Quan es fa servir una
variable que emmagatzema

un objecte jQuery
s’acostuma a prefixar amb

el símbol $, de manera que
és molt clar que es tracta

d’un objecte jQuery.

16 </script>
17 <div id="primer"></div>
18 <div id="segon"></div>
19 <div id="tercer"></div>
20 <div id="quart"></div>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/Mywowy.

Primerament, s’ha guardat el resultat de la funció en $quadres, que contindrà
l’objecte retornat per jQuery. A continuació s’ha cridat el mètode css() per
establir la propietat background-color al color vermell, i finalment es mostra un
quadre d’alerta recuperant el valor de la propietat background-color de l’objecte
jQuery, com es pot apreciar a la figura 2.9.

Figura 2.9. Modificació del color mitjançant jQuery

Convé destacar que es fa servir el mateix mètode tant per establir la propietat
com per recuperar el seu valor. jQuery distingeix entre una i una altra segons
el nombre de paràmetres, de manera que si se’n passen dos intentarà establir-la,
i si només se’n passa un intentarà recuperar-la. Molts dels mètodes de jQuery
funcionen d’aquesta manera.

Però com ho faríeu per aplicar canvis a cada element individualment? Una opció
seria afegir un id diferent a cada element i després declarar una variable amb un
objecte jQuery per a cadascun, però això no seria gens eficient. Per a aquests casos,
jQuery ens proporciona un mètode per recórrer a tots els elements i aplicar-hi els
canvis de manera individual, substituint el codi JavaScript pel següent:

1 $(document).ready(function() {
2 var $quadres = $(’div’);
3

4 $quadres.css(’background−color’, ’red’);
5

6 $quadres.each(function(i) {
7 var alcada = 25 + i * 25;
8 $(this).css(’height’, alcada + ’px’);
9 });

10 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/GZJEpP, i el resultat a la figura 2.10.
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Figura 2.10. Quadres amb la mida modi-
ficada individualment

Diferents usos d’each a jQuery

jQuery té dos mètodes anomenats each que fan coses diferents. Si es crida a partir
d’un objecte amb una selecció d’elements, el que fa és recórrer a aquests elements i
aplicar la funció cridada a cada element. En canvi, si es crida directament sobre jQuery
($.each(array, funcio)), el que fa és recórrer a l’array i aplicar la funció a cada element
d’aquest.

En aquest últim cas seria més adient dir que el que hem fet és cridar la funció each de
la biblioteca per diferenciar-lo del primer cas, en què s’ha cridat el mètode each d’una
instància d’un objecte concret.

S’ha afegit una crida al mètode each i s’ha passat com a paràmetre una funció.
Aquesta funció és cridada per a cadascun dels elements de l’objecte jQuery, en
aquest cas els quatre elements div. El valor del paràmetre i es correspondrà en
cada cas amb l’índex de l’objecte (sent 0 el primer i 3 l’últim en aquest exemple).

Dins de la funció, el que es fa és calcular l’alçada de cada element amb la fórmula
25 + i * 25; a continuació es crea un nou objecte jQuery que fa referència a
aquest element amb $(this) (com que no es fa res més amb aquest no cal guardar-
lo a cap variable), i es crida el mètode css com en el cas anterior, però aquest cop
per a la propietat height.

Fixeu-vos que per poder manipular cadascun d’aquests elements s’ha hagut de
cridar de nou la funció jQuery passant l’element (this fa referència a l’element
processat).

Però en alguns casos pot interessar-vos aturar el recorregut, potser cerqueu un
element en concret i una vegada el trobeu voleu sortir. En aquest cas només cal
retornar false quan es doni la condició per finalitzar el recorregut; per exemple,
afegint aquest codi dins de la funció cridada:

1 if (i === 1) {
2 return false;
3 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/MywoBo.

Aquest canvi fa que una vegada el valor de i sigui igual a 1 (just després de canviar
la mida del segon element) es retorni false i els dos elements restants no siguin
processats, i per tant la seva alçada es mantingui igual, com es pot veure a la figura
2.11.

Per a la propietat height
s’ha d’afegir un tipus d’unitat
a més de la mida, per
exemple: px o em.
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Si no es passa cap
argument al mètode get

retorna un array amb tots
els nodes seleccionats.

Figura 2.11. Només la meitat dels qua-
dres són processats

Fins ara heu vist com treballar amb tots els elements seleccionats, però com ho
faríeu si només volguéssiu treballar amb un en concret? Hi ha dues maneres
d’accedir a aquests elements: a través del mètode get o directament com si
es tractés d’un array especificant l’índex. Substituïu el contingut del bloc de
JavaScript pel següent:

1 $(document).ready(function() {
2 var $quadres = $(’div’);
3

4 $($quadres[2]).css(’background−color’, ’red’);
5

6 $($quadres.get(0)).css(’background−color’,’green’);
7

8 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/KzpqGa, i el resultat a la figura 2.12.

Figura 2.12. Elements modificats mitjan-
çant el seu índex

S’ha de tenir en compte que encara que és possible, no és recomanable accedir a
l’element com si es tractés d’un array. S’ha de fer servir el mètode get perquè
és el que la interfície de jQuery ens garanteix que funcionarà correctament.

En el primer cas s’ha seleccionat el tercer element com si es tractés d’un array.
Fixeu-vos que per poder cridar el mètode css s’ha hagut de tornar a cridar la funció
jQuery passant-li com a argument el node emmagatzemat a la tercera posició de
l’array: $($quadres[2]).

En el segon s’ha fet correctament, cridant el mètode get passant com a argument la
posició 0 de l’array, a continuació s’ha passat el node retornat a la funció jQuery
i s’ha cridat el mètode css per canviar la propietat background-color a verd.

El mètode get retorna el node seleccionat de la posició; no es tracta d’un objecte
jQuery. Un dels tipus de paràmetres que es pot passar a la funció jQuery és
precisament un node. Així doncs, el que s’ha fet és crear un nou objecte jQuery a
partir d’aquest node i seguidament cridar el mètode css.

A banda d’afegir o modificar propietats de l’estil CSS, també podeu afegir o
eliminar classes d’aquests nodes. Per exemple:

1 <style>
2 div {
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3 width: 100px;
4 height: 100px;
5 margin: 10px;
6 background−color: lightgrey;
7 }
8

9 .vores {
10 border−radius: 50px;
11 }
12

13 .vermell {
14 background−color: red;
15 }
16

17 .gran {
18 width: 200px;
19 height: 200px;
20 }
21 </style>
22 <script>
23 $(document).ready(function() {
24 var $quadre = $(’div’);
25 $quadre.addClass(’vermell’);
26 $quadre.addClass(’gran’);
27 });
28 </script>
29

30 <div></div>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/WwvXMr, i el resultat a la figura 2.13.

Figura 2.13. Múltiples classes afegides a
un element

En aquest cas s’han afegit dues classes CSS amb el mètode addClass, una
anomenada vermell i una gran, que són afegides en temps d’execució i fan que
el quadre tingui 200x200 px de mida i color vermell en lloc de gris.

Per eliminar-les és igual de fàcil, només s’ha de fer servir el mètode removeClass.
Afegiu aquesta línia dintre de la funció:

1 $quadre.removeClass(’vores’);

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/jqPaKM, i el resultat a la figura 2.14.
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Events de jQuery

A banda del mètode on poden
afegir-se handlers (funcions que

són cridades en disparar-se
l’event fent servir mètodes

específics com ready o click).
Podeu trobar una llista de totes
aquestes dreceres en el següent

enllaç: goo.gl/U8yxFW.

Figura 2.14. Classe eliminada d’un ele-
ment

Com que s’ha eliminat la classe que tenia associada inicialment, ja no són visibles
les vores arrodonides. En cas de voler eliminar totes les classes només heu de
cridar removeClass sense passar cap argument. Afegiu aquesta línia dintre de la
funció:

1 $quadre.removeClass();

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/BKNmPy.

Ara el quadre es veu de color gris clar i de la mida original, 100x100 px.

Altra característica molt important de jQuery és la facilitat amb la qual podeu
afegir la detecció d’events (esdeveniments), com per exemple: si s’ha clicat un
element o s’ha passat el cursor per sobre. Substituïu el codi JavaScript de l’últim
exemple per aquest:

1 $(document).ready(function() {
2 var $quadre = $(’div’);
3

4 $quadre.on(’mouseover’, function(e) {
5 $(this).addClass(’vermell’);
6 })
7

8 $quadre.on(’mouseout’, function(e) {
9 $(this).removeClass(’vermell’);

10 })
11

12 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/KzpyGa.

Si passeu el cursor per sobre del cercle veureu que canvia a color vermell, això
és perquè es dispara l’event mouseover; en canvi, en sortir el cursor de sobre es
dispara mouseout i s’elimina la classe vermell.

Primer es crida el mètode on i se li passa com a paràmetres una cadena amb el
nom de l’event (o events separats per espais) que es volen escoltar, per exemple
mouseover, i a continuació la funció que es cridarà.
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Aquesta funció rep com a paràmetre un objecte que conté tota la informació de
l’event (en aquest cas s’ha anomenat e, però podeu posar el nom que vulgueu),
encara que no es fa servir en aquest exemple. Com ja heu vist en parlar del mètode
each, this fa referència al node on s’ha produït l’event, així que per treballar amb
aquest com un objecte jQuery heu de cridar la funció jQuery i passar el node com
a paràmetre: $(this).

A continuació crideu el mètode addClass o removeClass per afegir o treure la
classe, respectivament, com ja s’ha vist a l’exemple anterior.

Tots els events funcionen de manera similar; vegeu com funciona l’event click i
el mètode toggleClass per alternar l’activació de la classe cada vegada que es
clica a sobre, i substituïu el codi JavaScript de l’últim exemple per aquest:

1 $(document).ready(function() {
2 var $quadre = $(’div’);
3

4 $quadre.on(’click’, function(e) {
5 $(this).toggleClass(’vermell’);
6 })
7

8 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/RaPjvz.

Ara, en fer clic sobre l’element es crida la funció que al seu torn crida el mètode
toggleClass sobre l’element i afegeix o treu la classe vermell segons si aquesta
es troba present o no. Aquesta funcionalitat es pot combinar amb les animacions
i transicions de CSS3; canvieu a l’exemple anterior el codi CSS pel següent:

1 div {
2 width: 100px;
3 height: 100px;
4 margin: 10px;
5 float: left;
6 background−color: lightgrey;
7 transition: 1s ease;
8 }
9

10 .vores {
11 border−radius: 50px;
12 }
13

14 .vermell {
15 border−radius: 0px;
16 background−color: red;
17 transform: rotateZ(180deg);
18 }

Podeu veure aquest exemple en següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/aNOxNR, i el resultat a la figura 2.15.

Figura 2.15. Efecte en clicar els ele-
ments
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Al primer bloc s’afegeix la propietat transition, amb una durada d’un segon,
i ease com a funció d’interpolació per suavitzar-la. Això fa que en canviar
qualsevol propietat, el canvi es produeixi progressivament al llarg d’un segon.

A la classe vermell s’han canviat les propietats border-radius per eliminar les
vores arrodonides i s’ha afegit una rotació de 180º sobre l’eix Z.

Ara, en clicar sobre el cercle es pot veure com canvia de color, rota i es converteix
en un quadrat. Tot això sense haver de modificar el codi JavaScript, només
modificant el CSS. Com es pot apreciar en aquest petit exemple, podeu tenir dos
llocs web amb exactament el mateix codi i només canviant el CSS aconseguir
efectes i experiències completament diferents.

Vegeu un altre exemple de com combinar CSS i jQuery afegint animacions de
CSS3 combinades amb els events mouseover i mouseout:

1 <style>
2 div {
3 width: 100px;
4 height: 100px;
5 float: left;
6 border: 1px solid lightgrey;
7 margin: 10px;
8 opacity: 0.5;
9 transition: 0.5s ease−out;

10 }
11

12 .pols {
13 background−color: blue;
14 animation−name: pols;
15 animation−duration: 0.5s;
16 animation−iteration−count: infinite;
17 animation−direction: alternate;
18 }
19

20 @keyframes pols {
21 from {
22 transform: scale(1.0);
23 opacity: 0.5;
24 }
25 to {
26 transform: scale(1.2);
27 opacity: 1;
28 }
29 }
30 </style>
31 <script>
32 $(document).ready(function() {
33 var $quadres = $(’div’);
34

35 $quadres.on(’mouseover’, function(e) {
36 $(this).addClass(’pols’);
37 })
38

39 $quadres.on(’mouseout’, function(e) {
40 $(this).removeClass(’pols’);
41 })
42 });
43 </script>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/reVbXb, i el resultat a la figura 2.16.
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Figura 2.16. Efecte en clicar als ele-
ments

En aquest cas s’ha tornat a fer servir el mètode on amb els events mouseover i
mouseout per detectar quan entra i quan surt el cursor dels quadres, i els mètodes
addClass i removeClass per afegir o eliminar la classe pols, que afegeix:

• Un canvi de color del fons a blau.

• Una animació que s’ha definit amb el nom de pols, amb una durada de 0.5
s, que es repetirà indefinidament i amb la direcció de l’animació alterna, és
a dir, que quan acaba torna enrere.

Queda pendent veure una altra de les característiques més potents de jQuery: com
afegir i eliminar nodes del document i manipular el DOM:

1 <style>
2 .missatge {
3 border−radius: 5px;
4 padding: 10px;
5 font−size: 1.2em;
6 }
7

8 .error {
9 background−color: #f2dede;

10 color: #d9534f;
11 border: 1px solid #d9534f;
12 }
13

14 .exit {
15 background−color: #dff0d8;
16 color: #5cb85c;
17 border: 1px solid #5cb85c;
18 }
19

20 .info {
21 background−color: #d9edf7;
22 color: #5bc0de;
23 border: 1px solid #5bc0de;
24 }
25 </style>
26

27 <script>
28 $(document).ready(function() {
29 var $avisos = $(’#avisos’),
30 $entrada = $(’#entrada’),
31 $validar = $(’#validar’),
32 $netejar = $(’#netejar’);
33

34 $validar.on(’click’, function(e) {
35 esborrarAvisos();
36

37 if ($.isNumeric($entrada.val())) {
38 afegirAvis(’exit’, ’Has introduït un nombre!’);
39 } else {
40 afegirAvis(’error’, "S’ha d’introduir un nombre");
41 }
42

43 afegirAvis(’info’, ’El text introduït ha estat: ’ + $entrada.val());
44 });
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JavaScript no proporciona
cap mètode infal·lible per

comprovar si una cadena es
correspon a un nombre o

no; per aquesta raó, és
millor fer servir jQuery o

implementar la nostra
pròpia funció.

45

46 $netejar.on(’click’, function(e) {
47 esborrarAvisos();
48 });
49

50 function afegirAvis(tipus, missatge) {
51 var definicioNode = ’<p class="missatge ’ + tipus + ’"><b>’ + tipus.

toUpperCase() + ’:</b> ’ + missatge + ’</p>’;
52

53 $avisos.append(definicioNode);
54 }
55

56 function esborrarAvisos() {
57 $avisos.find(’p’).remove();
58 }
59

60 });
61 </script>
62

63 <div id="avisos"></div>
64 <label>Introdueix un nombre:
65 <input type="text" id="entrada"/>
66 </label>
67 <button id="validar">Validar</button>
68 <button id="netejar">Netejar</button>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/eZVVmd.

Si proveu aquest exemple veureu que us mostrarà diferents missatges segons si la
informació afegida ha passat la validació o no, com es pot apreciar a la figura 2.17.

Figura 2.17. Missatges de validació

Primerament, s’ha definit l’estructura del document, establint els id necessaris per
poder identificar clarament on s’han de mostrar els avisos, quin és el text amb
l‘entrada de l’usuari, i quin és el botó per validar.

A continuació s’han afegit les classes CSS, una genèrica per a tots els avisos,
anomenada missatge, que estableix les vores arrodonides, el padding i la mida
de la font, i altres específics per canviar el color de l’avís segons si es tracta d’un
tipus o un altre: error, exit i info.

El codi JavaScript no és gaire diferent del que s’ha vist fins ara, però inclou un
parell de funcions pròpies:

• afegeixMissatge(tipus, missatge): afegeix el missatge del tipus
passat com a argument dins del div amb id=“avisos”.

• esborrarAvisos(): esborra tots els avisos.
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Al principi es troba la declaració de les variables i l’assignació als tres elements
que es volen controlar: el contenidor dels avisos, l’entrada de text i el botó.

A continuació es fa servir el mètode on per escoltar quan es dispara l’event click
sobre el botó, i una vegada clicat es produeixen les següents accions:

• S’esborren tots els avisos esborrarAvisos().

• Es comprova si el valor introduït és o no un nombre amb
$.isNumeric($entrada.val()).

• Si és numèric, es crida afegeixMissatge indicant que el tipus serà exit
i el missatge.

• Si no ho és, es crida també afegeixMissatge, però aquest cop el tipus serà
error.

• En tot cas, es cridaun cop més a afegeixMissatge per afegir un avís de
tipus info indicant el valor introduït.

Com es pot apreciar, $entrada és l’objecte jQuery que conté el node corresponent
al quadre de text. Per accedir al valor d’aquest (la propietat value) accedim
cridant el mètode val, en aquest cas amb $entrada.val().

Tota la feina referida a afegir els nodes es troba dins de la funció
afegeixMissatge. En primer lloc, es crea la cadena de text que conté el codi
HTML que es vol afegir, en aquest cas és:

• Un paràgraf (<p>).

• Amb les classes missatge i la que correspongui al tipus (error, exit o
info).

• I el missatge passat com a argument, amb el tipus en majúscules
(tipus.toUpperCase()) i negreta (<b>).

En concret, la cadena composta quedaria així per a un missatge d’er-
ror: <p class=“missatge error”><b>ERROR: </b>S’ha d’introduir un
nombre</p>.

Una vegada creada la cadena, s’afegeix dins del node contingut en l’objecte
jQuery $avisos, que correspon a l’element div amb id=“avisos”. Per
fer això només s’ha de cridar el mètode append, com es veu en l’exemple:
$avisos.append(definicioNode). En aquests exemples s’afegeixen sempre
dos missatges; fixeu-vos que no se sobreescriuen, sinó que s’afegeix un darrere
de l’altre.

La primera acció que es fa en clicar el botó Validar i el botó Netejar és esborrar
els avisos; vegem que passa quan es crida la funció esborrarAvisos:

• Es crida el mètode find al qual es passa el paràmetre ‘p’ per seleccionar tots
els paràgrafs que es trobin dins de l’element contingut a l’objecte guardat a
$avisos, que en aquest cas és l’element div amb id=“avisos”.

Hi ha moltes maneres
d’afegir nodes amb jQuery, i
fer servir una cadena de text
és només una d’aquestes.

Podeu trobar més exemples
de com afegir elements amb
jQuery en el següent enllaç:
api.jquery.com/append.

Mètode ”find”

El mètode find aplica un
selector (com el de la funció
jQuery), però en lloc de cercar a
tot el document només cerca a
partir de l’objecte a partir del
qual es crida, per exemple: per
cercar tots els paràgrafs dins
d’un contenidor.
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El mètode append accepta
com a paràmetres cadenes

de text, nodes i objectes
jQuery.

• Com que el retorn de find és un objecte jQuery, es pot continuar cridant
mètodes de jQuery directament, així que es crida el mètode remove, que fa
que s’eliminin tots els nodes seleccionats, en aquest cas tots els paràgrafs.

Convé subratllar que quan un objecte jQuery conté més d’un node i es crida
qualsevol dels seus mètodes, els canvis produïts (o cerques) s’aplicaran a tots ells,
per exemple en cridar els mètodes css o remove.

Separar el comportament en funcions com esborrarAvisos i afegirAvis
proporciona molts avantatges, entre d’altres:

• S’evita la duplicació de codi, la qual cosa fa més fàcil el manteniment, ja
que si voleu fer canvis a com s’esborren els elements només heu de fer els
canvis en un lloc de l’aplicació.

• Encapsula la implementació de com es porten a terme els canvis, de manera
que es pot modificar sense haver de tocar el codi de l’aplicació (penseu
que una aplicació complexa podeu tenir aquest codi repartit entre diferents
fitxers).

Vegeu ara alguns exemples alternatius de com afegir i eliminar nodes, relacionats
amb aquests últims canvis. Començant amb un exemple més estructurat de com
crear nodes i modificar-los abans d’afegir-los al document; substituïu el codi de la
funció afegirAvis pel següent:

1 function afegirAvis(tipus, missatge) {
2 var $ressaltat = $(’<b></b>’),
3 $avis = $(’<p></p>’);
4

5 $ressaltat.text(tipus.toUpperCase() + ’: ’);
6

7 $avis.addClass(’missatge’);
8 $avis.addClass(tipus);
9

10 $avis.append($ressaltat)
11 $avis.append(missatge);
12

13 $avisos.append($avis);
14 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/bpVeZV.

El codi ara és molt més llarg. Fixeu-vos en el que s’ha fet, pas per pas:

1. S’han creat dos objectes jQuery, un que conté un node de tipus b (ressaltat)
i un altre de tipus p, paràgraf. El codi que es passa com a paràmetres és
HTML.

2. Per crear l’etiqueta ressaltada amb el tipus del missatge s’ha fet servir el
mètode text, que afegeix com a text dins de l’element seleccionat el que
s’ha passat per paràmetre; en aquest cas, el tipus concatenant-li el símbol ’:’
i un espai en blanc.
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3. A l’objecte que conté l’avís s’hi ha afegit primerament la classe missatge
i a continuació la classe corresponent al tipus d’avís amb el mètode
addClass.

4. A continuació s’ha afegit l’objecte jQuery amb el ressaltat ($ressaltat) al
node que contindrà tot l’avís ($avis) fent servir el mètode append.

5. Es crida un altre cop el mètode append per afegir a continuació el missatge,
que és una cadena de text, i s’afegeix com a text pla.

6. Finalment, s’afegeix al contenidor d’avisos emmagatzemat a la variable
$avisos l’objecte jQuery amb les classes, el ressaltat i el missatge afegits.

A primera vista pot semblar massa complicat fer-ho així, ja que amb el codi
anterior només s’havia de passar una cadena de text, però serveix per adonar-se de
la potència de jQuery per crear qualsevol estructura que necessiteu afegint nous
elements, continguts i classes abans d’afegir-lo al document.

El següent exemple és molt més simple: es modificarà la funció esborrarAvisos
per buidar el contingut del node contingut a l’objecte $avisos en lloc d’eliminar
tots els seus fills un per un; substituïu el codi de la funció esborrarAvisos de
l’exemple anterior per aquesta:

1 function esborrarAvisos() {
2 $avisos.empty();
3 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/dMYpaP.

Com es pot apreciar, en aquest exemple s’ha fet servir un mètode nou, el
mètode empty. Aquest no accepta cap argument i s’encarrega d’eliminar tots
els descendents dels elements continguts a l’objecte jQuery. És més simple que
l’anterior i més efectiu, ja que aquest s’encarrega de fer l’eliminació completa tant
d’aquests com d’altres elements, com poden ser la subscripció a events, dades, etc.

2.1.4 Elements interactius avançats: biblioteques i connectors

La biblioteca jQuery és molt popular, i per aquesta raó es poden trobar biblioteques
i altres tipus de connectors basats en jQuery que el requereixen per al seu
funcionament i que augmenten les seves funcionalitats, per exemple afegint nous
mètodes als objectes jQuery retornats per la funció.

Una d’aquestes biblioteques és jQuery UI, que inclou nous elements per millorar
les interfícies d’usuari.

Afegir un connector o una biblioteca és molt fàcil, s’han de carregar dos fitxers:

• El full d’estils del connector: aquest conté tots els estils necessaris; en
connectors molt simples pot ser que no existeixi.

Documentació jQuery UI

Si voleu obtenir més informació
sobre aquesta biblioteca i
descobrir totes les seves opcions
podeu visitar la pàgina oficial en
el següent enllaç: jqueryui.com,
on també podeu trobar el codi
per descarregar, personalitzar la
descàrrega i veure els tutorials
que ofereixen per als diferents
components.
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És molt habitual representar
els enllaços com botons,

són molt més fàcils de
modificar amb CSS i es

poden afegir els handlers
que necessiteu.

• El fitxer amb el codi de la biblioteca o connector, igual que es fa amb la
biblioteca jQuery o amb qualsevol altre fitxer amb codi JavaScript.

A l’hora de carregar recursos externs sempre s’han de carregar primer els
fulls d’estil, a continuació les biblioteques JavaScript i finalment la resta
de fitxers amb codi JavaScript, encara que és recomanable afegir tant les
biblioteques com el codi propi al final del codi HTML abans del tancament
de l’element body.

Vegeu primer com afegir la biblioteca jQuery UI al vostre codi fent servir una
CDN (encara que això no és necessari a CodePen perquè es pot fer la carrega des
de les opcions):

1 <head>
2 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.11.2/themes/smoothness/

jquery−ui.css">
3 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.js"></script>
4 <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.2/jquery−ui.js"></script>
5 <script>
6 $(document).ready(function() {
7 $("input[type=submit], a, button")
8 .button()
9 .on(’click’, function(e) {

10 e.preventDefault();
11 });
12 });
13 </script>
14 </head>
15 <body>
16 <button>Un element ’button’</button>
17

18 <input type="submit" value="Un ’element’ input de tipus ’submit’"/>
19

20 <a href="#">Un enllaç</a>
21 </body>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/oxjBMM.

Si executeu el següent codi veureu que s’ha afegit dins de la capçalera de la pàgina:

• La càrrega del fitxer amb els fulls d’estil de la biblioteca fent servir el CDN
de jQuery: jquery-ui.css.

• La càrrega de les biblioteques jQuery (sempre primer) i jQuery UI, també
a partir del CDN.

• El codi JavaScript que comentarem a continuació.

El contingut del bloc HTML és un botó, un element input de tipus submit i un
enllaç, però la seva representació és idèntica per a tots tres i no s’ha fet servir cap
etiqueta de classe ni codi CSS.

Encara que potser no sembla gran cosa, aquest és un canvi important. L’aspecte
dels botons no està controlat completament per CSS, sinó pel navegador, i cada
fabricant ha fet la seva pròpia implementació. Això provoca que l’aspecte de
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botons per defecte no sigui homogeni entre navegadors i és molta feina fer els
canvis pel vostre compte perquè s’han de tenir en compte molts aspectes.

Vegeu què fa el bloc de codi JavaScript: fins que el document no ha carregat
completament no s’executa res, per això tota la implementació s’afegeix dins de
la funció que és cridada pel mètode ready de jQuery, que una vegada disparada
crea un objecte jQuery amb una selecció de botons, enllaços i els elements input
de tipus submit: $(“input[type=submit], a, button”).

Com que jQuery presenta una interfície fluida, permet enllaçar crides a diferents
mètodes una darrere l’altra; per veure-ho més clar s’acostuma a posar cada crida
en una línia diferent.

En una interfície fluida els mètodes retornen el mateix objecte que fa la
crida, de manera que poden encadenar-se crides a diferents mètodes una
darrere l’altra. Podeu trobar més informació sobre les interfícies fluides en
el següent enllaç: |en.wikipedia.org/wiki/Fluent_interface.

Seguidament, es crida el mètode button, que és un dels mètodes afegits per la
biblioteca jQuery UI als objectes jQuery. Això és el que fa que s’afegeixin totes
les classes i funcionalitats adients als elements seleccionats per l’objecte jQuery.

A continuació s’afegeix el mètode on per escoltar l’event click com s’ha
vist en exemples anteriors, però dins de la funció l’únic que es fa és cridar
e.preventDefault(), sent e l’objecte que conté tota la informació de l’event
i preventDefault el mètode que atura el comportament per defecte, de manera
que en clicar a qualsevol dels tres elements no es fa cap acció.

Si inspeccioneu el codi HTML del primer botó amb les eines de desenvolupador
(o qualsevol d’ells) veureu que s’han afegit una sèrie de classes i atributs que no
hi són en el nostre codi HTML; per exemple, el contingut de l’element button
modificat:

1 <button class="ui−button ui−widget ui−state−default ui−corner−all ui−button−
text−only" role="button">

2 <span class="ui−button−text">Un element ’button’</span>
3 </button>

En cridar el mètode button, aquest s’ha encarregat d’afegir totes les classes CSS
(que pertanyen al full d’estils de jQuery UI) i elements necessaris per donar aquest
aspecte.

Aquesta biblioteca ofereix una gran quantitat d’opcions, dividides en quatre grups:

• Interaccions: interaccions basades en el comportament del ratolí, com
arrossegar, deixar anar o canviar la mida d’un element.

• Widgets: controls que es reemplacen o afegeixen noves opcions a les
interfícies d’usuari, com són els botons, les barres de progrés, les pestanyes,
etc.

Cridar el mètode
preventDefault és molt
habitual en el cas dels
botons i enllaços per poder
afegir-los una funcionalitat
diferent a la habitual.
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Podeu trobar una llista amb
milers de connectors per a

la biblioteca jQuery en el
següent enllaç:

plugins.jquery.com.

• Efectes: mètodes que modifiquen els aspectes i les posicions dels elements,
incloent-hi els que afegeixen i eliminen classes.

• Utilitats: usades per jQuery UI per a la creació d’interaccions i widgets.

En algunes ocasions necessitareu incorporar funcionalitats complexes molt deter-
minades, per exemple per mostrar una galeria fotogràfica o afegir un reproductor
de vídeo. En aquests casos, el que heu d’afegir és un connector (programa en
JavaScript amb una funcionalitat molt concreta) especialitat per resoldre aquest
tipus de problemes.

A diferència de les biblioteques, els connectors només inclouen una quantitat li-
mitada d’opcions de configuració, de manera que són molt més simples d’utilitzar
i molt més lleugers.

2.1.5 Desenvolupament de connectors per a jQuery

A continuació veureu com crear el vostre propi connector per a jQuery. En
ocasions us trobareu que heu desenvolupat un component que utilitzeu molt sovint,
i us pot interessar convertir-lo en un connector per facilitar la seva reutilització i
manteniment.

Creareu un connector anomenat arrodonir que afegirà vores arrodonides a tots
els elements als quals s’apliqui. Feu una primera prova per veure el comportament
que es vol recrear:

1 <style>
2 div {
3 width: 100px;
4 height: 100px;
5 background−color: blue;
6 }
7 </style>
8 <script>
9 $(document).ready(function() {

10 $(’div’).css(’border−radius’, ’50px’);
11 });
12 </script>
13 <div></div>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/GZpOMP.

S’ha d’esperar que l’estructura del document estigui correctament carregada, se
seleccionen tots els elements div i se’ls aplica l’estil border-radius amb un
valor de 50 píxels.

Convertir aquesta funcionalitat en un connector és molt fàcil, només s’ha d’afegir
una funció anomenada arrodonir a $.fn, i a partir d’aquest moment aquesta
funció passarà a estar disponible a tots els objectes jQuery. Reemplaceu el codi
JavaScript pel següent:
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1 $.fn.arrodonir = function() {
2 this.css(’border−radius’, ’50px’);
3 }
4

5 $(document).ready(function() {
6 $(’div’).arrodonir();
7 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/mPeqXa.

Ara, quan es crida el mètode arrodonir als elements seleccionats per l’objecte
jQuery, en aquest cas els elements div, s’aplicarà la propietat border-radius
amb un valor de 50px, com es pot veure a la figura 2.18.

Figura 2.18. Element al qual se li ha
aplicat el connector creat

Vegeu un exemple una mica més elaborat. Es calcularà l’alçada i l’amplada, i
s’ajustarà el radi de les vores, de manera que si són iguals s’obtindrà un cercle, i
si no, les bandes més estretes formaran un semicercle:

1 <style>
2 div {
3 width: 150px;
4 height: 120px;
5 background−color: blue;
6 }
7

8 div+div {
9 width: 250px;

10 height: 150px;
11 background−color: red;
12 }
13 </style>
14 <script>
15 $.fn.arrodonir = function() {
16 var height = this.height(),
17 width = this.width(),
18 radi = Math.min(height,width)/2;
19

20 this.css(’border−radius’, radi + ’px’);
21 }
22

23 $(document).ready(function() {
24 $(’div’).arrodonir();
25 });
26 </script>
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Si proveu a canviar la mida
dels elements mitjançant el

codi CSS a CodePen
tingueu en compte que

l’arrodoniment de les vores
pot ser que no s’actualitzi
correctament; això és una

limitació de CodePen i no el
comportament normal.

27

28 <div></div>
29 <div></div>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/vGNWjV.

Fixeu-vos en aquest exemple que si la mida dels elements són diferents, els càlculs
seran només correctes per al primer dels elements processats, encara que s’aplicarà
la vora arrodonida a tots ells però amb el mateix valor, com es pot apreciar a la
figura 2.19.

Figura 2.19. El mateix connector aplicat
a múltiples elements

Vegeu un últim exemple: com ho faríeu si necessiteu poder passar arguments a
aquest mètode? Molt fàcil, de la mateixa manera que a qualsevol altre mètode o
funció. Substituïu el codi del bloc JavaScript pel següent:

1 $.fn.arrodonir = function(radi) {
2 var height, width, radi;
3

4 if (!radi) {
5 height = this.height();
6 width = this.width();
7 radi = Math.min(height, width) / 2;
8 }
9

10 this.css(’border−radius’, radi + ’px’);
11 }
12

13 $(document).ready(function() {
14 $(’div’).arrodonir(5);
15 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/ZWbame.

Simplement s’ha afegit un argument al mètode arrodonir anomenat radi, i dins
del mètode es comprova si aquest no està definit (no s’ha passat cap valor en cridar
el mètode) amb if (!radi) {}. Si no ho està, es fan els càlculs com a l’exemple
anterior, i en cas que sí que estigui definit, es fa servir el valor per establir el radi.
Si es passa el valor 5 (com a l’exemple) a la funció, el resultat seria el que es pot
apreciar a la figura 2.20.
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Figura 2.20. Elements modificats pel
connector parametritzat

Només falta afegir-hi un petit detall. Per mantenir la interfície fluida de jQuery, el
connector ha de retornar this: afegiu al final de la funció del connector return
this. I per comprovar que realment es manté la interfície fluida, canvieu el codi
de la funció cridada per ready per aquest:

1 $(document).ready(function() {
2 $(’div’)
3 .arrodonir(10)
4 .css(’background−color’, ’green’);
5 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/ONyQmO.

Les vores dels elements div seran arrodonides 10 píxels, i el fons de tots dos
elements serà de color verd.

Ja teniu el vostre connector preparat per fer-lo servir; podeu guardar-lo com un
fitxer independent i carregar-lo com si es tractés d’una altra biblioteca, sempre
després d’haver carregat jQuery, i el mètode arrodonir estarà disponible per
a tots els objectes jQuery.

2.1.6 Introducció a JSON

El llenguatge de marques JSON (abreviatura de JavaScript Object Notation)
permet guardar una col·lecció de dades de manera que és fàcilment interpretable
pels humans. Vegeu aquest exemple, que es tracta d’un objecte de JavaScript creat
a partir de la declaració literal:

1 var alumne = {
2 "nom": "Pere",
3 "cognoms: "Palau Torres",
4 "dni": "12345689X"
5 }

Fixeu-vos ara en com és aquest objecte en format JSON:
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Origen de JSON

El llenguatge JSON va ser
popularitzat i convertit en un

estàndard per Douglas Crockford.
Podeu trobar més informació

sobre JSON i el seu promotor en
el següent enllaç:

en.wikipedia.org/wiki/JSON.

1 {
2 "nom": "Pere",
3 "cognoms: "Palau Torres",
4 "dni": "12345689X"
5 }

Són idèntics. Això és perquè el format d’intercanvi de dades JSON es basa en la
declaració literal dels objectes JavaScript i, per tant, permet estructurar les dades
de la mateixa manera. Per exemple, afegint arrays:

1 {
2 "nom": "Pere",
3 "cognoms: "Palau Torres",
4 "dni": "12345689X"
5 "assignatures":[
6 "Programació bloc 1",
7 "Bases de dades bloc 1",
8 "Entorns de desenvolupament"
9 ]

10 }

O fins i tot altres objectes amb notació literal:

1 {
2 "periode": "2016/2",
3 "alumnes": [
4 {
5 "nom": "Pere",
6 "cognoms: "Palau Torres",
7 "dni": "12345689X"
8 "assignatures":[
9 "Programació bloc 1",

10 "Bases de dades bloc 1",
11 "Entorns de desenvolupament"
12 ]
13 },
14 {
15 "nom": "Lluís",
16 "cognoms: "Martorell Ferrer",
17 "dni": "223353389D"
18 "assignatures":[
19 "Programació bloc 2",
20 "Bases de dades bloc 2"
21 ]
22 }
23 ]

El format JSON només treballa amb les propietats de l’objecte; en cas que
l’objecte contingui mètodes, aquests són descartats.

Si ho compareu amb altres llenguatges de marcat, com per exemple XML, es pot
apreciar que un dels avantatges és que aquest és molt més simple i entenedor.
Fixeu-vos com és la representació de l’exemple anterior amb format XML:

1 <institut>
2 <cursos>
3 <curs>
4 <periode>2016/2</periode>
5 <alumnes>
6 <alumne>
7 <nom>Pere</nom>
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8 <cognoms>Palau Torres</cognoms>
9 <dni>12345689X</dni>

10 <assignatures>
11 <assignatura>
12 <nom>Programació bloc 1</nom>
13 </assignatura>
14 <assignatura>
15 <nom>Bases de dades bloc 1</nom>
16 </assignatura>
17 <assignatura>
18 <nom>Entorns de desenvolupament</nom>
19 </assignatura>
20 </assignatures>
21 </alumne>
22 <alumne>
23 <nom>Lluis</nom>
24 ...
25 </alumne>
26 </alumnes>
27 </curs>
28 </cursos>
29 </institut>

Com podeu apreciar, en l’exemple anterior només s’ha afegit un alumne, però la
quantitat de codi necessari ha estat molt més gran que per fer-ho en JSON i a més
és més feixuc llegir la informació.

Un altre avantatge que presenta treballar amb JSON a JavaScript és que en tractar-
se d’objectes nadius del llenguatge és molt fàcil afegir, modificar o eliminar dades,
com es pot veure en el següent exemple:

1 // Es crea l’objecte alumne, que conté l’estructura de dades
2 var alumne = {
3 "nom": "Pere",
4 "cognoms": "Palau Torres",
5 "dni": "12345689X",
6 "assignatures":[
7 "Programació bloc 1",
8 "Bases de dades bloc 1",
9 "Entorns de desenvolupament"

10 ]
11 };
12

13 // S’afegeix una nova propietat i li assignem un valor
14 alumne.edat = 24;
15

16 // Es modifica aquest valor
17 alumne.edat = 42;
18

19 // Finalment, s’elimina la propietat nom amb l’operador delete de JavaScript
20 delete alumne.nom
21

22 // Podeu trobar el contingut final a la consola
23 console.log(alumne);

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/EKQGxY, i el resultat a la figura 2.21.
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Figura 2.21. Visualització a la consola de l’objecte alumne

Com podeu veure, el valor final per a la propietat edat és 42, i no existeix la
propietat nom perquè l’hem eliminat.

Ara bé, encara que en aquest apartat no es treballa amb l’enviament ni la recepció
de dades, és necessari saber que si voleu enviar aquest objecte a través de la xarxa,
per exemple, fent servir un formulari, s’ha de convertir aquest en una cadena de
text. I al contrari, pot ser que rebeu un objecte JSON com una cadena de text des
del servidor i l’hàgiu de convertir en un objecte.

1 // Es crea l’objecte alumne, que conté l’estructura de dades
2 var alumne = {
3 "nom": "Pere",
4 "cognoms": "Palau Torres",
5 "dni": "12345689X",
6 "assignatures": [
7 "Programació bloc 1",
8 "Bases de dades bloc 1",
9 "Entorns de desenvolupament"

10 ]
11 };
12

13 // Conversió de l’objecte a cadena de text
14 var alumneAText = JSON.stringify(alumne);
15 console.log(alumneAText);
16

17 // Conversió la cadena de text a objecte
18 var textAAlumne = JSON.parse(alumneAText);
19 console.log(textAAlumne);

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/dMdwMO, i el resultat a la figura 2.22.

Figura 2.22. Visualització de l’objecte a la consola com a objecte i com a cadena de text

Com heu vist, JavaScript ens proporciona l’objecte global JSON, que exposa dos
mètodes:
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• stringify: converteix un objecte en una cadena de text en format JSON.

• parse: converteix una cadena de text en format JSON en un objecte
JavaScript.

Amb aquests dos mètodes, i tenint clar com afegir, modificar i eliminar propietats
d’un objecte, no heu de tenir cap problema per utilitzar-los com a estructures de
dades en les vostres aplicacions.

2.1.7 Execució i verificació

Un dels majors problemes que us trobareu a l’hora de verificar el funcionament
d’una aplicació web és la fragmentació del nombre de dispositius en el que s’ha
de visualitzar.

Fins fa uns anys, la visualització de pàgines web estava lligada als equips d’escrip-
tori, i per tant només calia preocupar-se de comprovar les pàgines i aplicacions
web en un nombre limitat de navegadors. Tot i així, representava força dificultats,
perquè sovint en un mateix equip no es podien instal·lar diferents versions d’un
mateix navegador, o fins i tot els navegadors no eren compatibles amb diferents
versions del mateix sistema operatiu.

Amb la proliferació dels telèfons intel·ligents, el problema ha empitjorat. No
tan sols s’ha de comprovar en una combinació major de navegadors i sistemes
operatius, sinó que és possible trobar casos en què fins i tot amb el mateix
programari els dispositius poden tenir tipus de pantalles i sensors molt diferents, ja
que tant pot tractar-se d’un dispositiu mòbil amb pantalla de 3” com d’una televisió
intel·ligent amb una pantalla de 50”.

Hi ha dues possibles solucions a aquest problema: la creació d’un laboratori
de dispositius o la simulació. Cap de les dues és exhaustiva, i només permeten
obtenir una certa seguretat que la nostra aplicació es visualitzarà correctament en
determinades combinacions.

La creació d’un laboratori de dispositius no està a l’abast de tothom, ja que suposa
una gran inversió en maquinari (s’han d’adquirir tots els dispositius per testejar) i,
opcionalment, en programari. Existeixen alternatives gratuïtes i de pagament, tant
per muntar la infraestructura per sincronitzar els dispositius com per al programari
que els gestiona.

La simulació, en canvi, és més assequible, però té el desavantatge de no tractar
directament amb dispositius reals. Quan parlem de simulació tenim opcions molt
diferents:

• Serveis remots de proves: aquests serveis generalment són de pagament i
ens permeten testejar la nostra web en una quantitat molt gran de dispositius.
Per exemple, www.browserstack.com permet fer proves en més de 700
navegadors d’escriptori, Android i iOS.

Podeu trobar més
informació sobre com
muntar un laboratori de
dispositius en el següent
enllaç: goo.gl/tt8hcG.

Podeu trobar més
informació sobre la
sincronització multidispositiu
en el següent enllaç:
goo.gl/zkHpW1.
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• Virtualització: aquest sistema suposa crear màquines virtuals al nostre
equip amb diferents configuracions de sistema operatiu i navegadors. A
banda de ser poc pràctic a l’hora de realitzar les proves, estem molt limitats
quant a les possibilitats, ja que no tots els equips poden simular tots els
sistemes operatius i navegadors. Per exemple, per emular el sistema operatiu
macOS el vostre equip ha de tenir un processador Intel i3 o superior; per
emular iOS cal fer servir macOS, i per emular Android de manera efectiva
cal que el vostre equip faci servir processadors Intel, ja que són els únics que
estan optimitzats per funcionar amb l’emulador proporcionat per Google (en
el moment de redacció d’aquests materials).

• Eines de desenvolupador: les eines de desenvolupador dels diferents
navegadors permeten simular la visualització en diferents mides; encara que
no és ni de bon tros el mateix que simular tot un sistema operatiu ni els
navegadors, sovint és suficient per cobrir la major part de les plataformes
que us poden interessar.

Un dels objectius que s’han de plantejar en tots els projectes és que la pàgina o
aplicació es visualitzi correctament quan es visiti a través de dispositius mòbils,
fet que suposa comprovar-la com a mínim en els següents formats:

• dispositiu mòbil vertical

• tauleta vertical

• tauleta apaïsada

• escriptori

Afortunadament, aquestes quatre combinacions es poden comprovar fàcilment a
través de les eines de desenvolupador, com es pot veure a la figura 2.23.

Figura 2.23. Visualització d’una pàgina simulant les dimensions d’un dispositiu mòbil

Eines de desenvolupador de Google Chrome

Si us fixeu en la figura 2.23 veureu que a la cantonada inferior dreta hi ha una
icona que representa un mòbil i una tauleta; clicant sobre aquesta icona es passa
al mode de disseny responsiu i podem seleccionar la visualització de la pàgina
com si fossin diferents dispositius i resolucions.
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A banda de comprovar les resolucions, heu d’assegurar-nos que la nostra
aplicació funciona correctament com a mínim en els navegadors d’escriptori
més utilitzats, que en el moment de redactar aquests materials són: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera i Internet Explorer.

En tractar amb elements multimèdia heu de tenir molt en compte que els dos
principals problemes que us trobareu serà la incompatibilitat de formats de vídeo
i àudio; per tant, sempre que feu servir els elements audio i video haureu de
proporcionar com a mínim dos formats:

• Àudio: format MP3 i OGG.

• Vídeo: format MP4 i WebM.

Per pal·liar les limitacions que us trobareu en treballar amb navegadors antics
disposeu de les següents opcions:

• HTML: entre els elements afegits a HTML5 hi ha alguns que només tenen
funció semàntica, com per exemple aside o article, que es poden fer
servir indistintament en navegadors antics (ja que es tracta de codi XML
vàlid), i d’altres com audio i video, que inclouen la seva pròpia API.
Aquests últims no poden funcionar en navegadors antics, i l’única solució
actual és mostrar un missatge si no és possible utilitzar l’etiqueta:

1 <video>
2 <source src="fitxer_video.mp4" type="video/mp4">
3 <source src="fitxer_video.webm" type="video/webm">
4 Ho sento, el teu navegador no suporta vídeo d’HTML5
5 </video>

• CSS: en el cas dels fulls d’estil, la solució és afegir una propietat que
funcioni universalment i a continuació afegir les funcions més avança-
des, de manera que s’aplicarà l’última acceptable. Per exemple, en el
cas de voler afegir un degradat a un fons podeu fer servir la propietat
background-color per afegir un color pla, i a continuació el codi de
degradat propi dels diferents navegadors, acabant amb el de l’especificació
de CSS3:

1 body {
2 background: #f0f9ff; /* Navegadors antics, color pla */
3 background: −moz−linear−gradient(−45deg, #f0f9ff 0%, #cbebff 47%, #a1dbff

100%); /* FF3.6−15 */
4 background: −webkit−linear−gradient(−45deg, #f0f9ff 0%,#cbebff 47%,#a1dbff

100%); /* Chrome10−25,Safari5.1−6 */
5 background: linear−gradient(135deg, #f0f9ff 0%,#cbebff 47%,#a1dbff 100%);

/* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */
6 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#f0f9ff

’, endColorstr=’#a1dbff’,GradientType=1 ); /* IE6−9 fallback on
horizontal gradient

7 }

Podeu trobar més
informació sobre polyfill en
el següent enllaç:
goo.gl/h9NAhH.
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• JavaScript: en el cas de JavaScript teniu dues opcions, la primera és
implementar les funcions no disponibles en navegadors antics com a polyfill,
de manera que si no són detectades les hi afegiu. S’ha de tenir en compte que
aquesta solució sempre és més lenta que fer servir les funcions nadiues dels
navegadors que sí les suportin. L’altra opció és fer servir les funcionalitats
de biblioteques que ja implementin solucions per a navegadors antics, com
jQuery amb les versions 1.x. Per exemple, per donar suport a Internet
Explorer 6 i anteriors a l’hora d’enviar peticions AJAX al servidor s’havia
de fer la següent comprovació:

1 if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, IE7+ ...
2 httpRequest = new XMLHttpRequest();
3 } else if (window.ActiveXObject) { // IE 6 i anteriors
4 httpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
5 }

En canvi, si les peticions AJAX es fan a través de jQuery, no us heu de preocupar
d’aquestes variacions, ja que ho gestiona la biblioteca.

Quan feu servir biblioteques com Query és recomanable emprar sempre
les funcions i els mètodes que us proporcionen en lloc d’utilitzar JavaScript,
perquè la biblioteca us assegura que el comportament estarà homogeneïtzat
entre diferents navegadors i versions. Tenint en compte que jQuery és la
biblioteca de JavaScript més utilitzada i que ofereix una gran quantitat de
funcionalitats, és recomanable que l’estudieu pel vostre compte més enllà
del que cobreixen aquests materials.

2.2 Casos pràctics d’integració de continguts multimèdia

Gràcies als nous elements afegits amb HTML5 (audio i video) és possible crear
reproductors personalitzats fent servir només les tecnologies proporcionades pels
navegadors, afegint llistes de reproducció que carreguin la informació de fonts
externes com per exemple un servidor de vídeo extern o un fitxer de dades.

Un altre ús molt freqüent dels recursos multimèdia és la creació de bàners
publicitaris, ja que aprofitant les característiques del llenguatge, en lloc de fer
servir bàners estàtics amb codi HTML, es poden crear bàners dinàmics que
mostrin un anunci o un altre segons les dades que s’hagin carregat (o incrustat).

En particular, els dos dels llenguatges de marcat més populars per transmetre
aquesta informació són XML i JSON (JavaScript Object Notation). Un avantatge
d’aquest últim és que es tracta del mateix format que fa servir JavaScript i per tant
una estructura de dades en JavaScript és idèntica a la seva representació en JSON.
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2.2.1 Creació d’un reproductor de vídeo

En primer lloc, es desenvoluparà un reproductor de vídeo, pas a pas, al qual
s’integraran efectes de so i animacions amb CSS. Les característiques d’aquest
reproductor seran les següents:

• A la secció esquerra mostrarà una llista generada dinàmicament a partir
d’una estructura de dades JSON (en el nostre cas, un objecte literal de
JavaScript)

• A la secció dreta mostrarà una caixa on es reproduirà el vídeo i a sota els
botons de reproducció.

• En passar el cursor sobre qualsevol botó o element de la llista es reproduirà
un so i s’executarà una petita animació.

• En fer clic sobre un element de la llista es reproduirà un so i començarà a
reproduir-se el vídeo associat.

• En fer clic sobre un botó es reproduirà un so i es realitzarà una acció diferent,
segons el botó clicat:

– Anterior: es desplaçarà el vídeo seleccionat una posició cap enrere,
de manera que si era seleccionat el primer vídeo, passarà a seleccionar-
se l’últim, i començarà la reproducció.

– Següent: al contrari que el botó Anterior, selecciona el següent vídeo
de la llista, i si era l’últim, se selecciona el primer. A continuació
comença la reproducció.

– Reproduir: inicia la reproducció del vídeo seleccionat des del comen-
çament, i, si ja s’estava reproduint, tornarà a començar.

– Aturar: si el vídeo estava reproduint-se l’atura, i, si estava aturat,
continua reproduint des del mateix punt.

Prototip de la interfície del reproductor

El primer que s’ha de fer abans de començar a codificar la solució és fer un prototip
de la interfície. D’aquesta manera, a l’hora de portar a terme la implementació
tindreu clar com ha de funcionar l’aplicació. Aquest prototip el podeu dissenyar
directament sobre paper o fer servir alguna eina de wireframes o mockups com la
que es pot veure a la figura 2.24. Es recomana fer servir programari específic per
a la creació d’aquests, ja que ofereixen elements neutres per crear les interfícies
que no distreuen del seu objectiu.
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Figura 2.24. Prototip dibuixat amb el programari ’moqups’

Es pot trobar el programari en línia ’moqups’ en el següent enllaç (https://moqups.com/).

Una vegada tingueu clara la distribució de la interfície de la vostra aplicació podeu
començar la següent fase de preparació.

Estructura de directoris i preparació de recursos

El següent pas és crear la estructura de directoris, preparar els recursos multimèdia
necessaris i copiar-los als directoris pertinents.

És possible que l’estructura de directoris us vingui donada per les tecnologies que
empreu; en aquest cas, fareu servir una estructura pròpia, com es pot veure a la
figura 2.25.

Figura 2.25. Estructura
de fitxers i directoris del repro-
ductor

• El fitxer HTML es trobarà a l’arrel del projecte.

• Els fitxers CSS es trobaran dins del directori /css.

• Els fitxers amb codi JavaScript aniran dins del directori /js.

• Els fitxers de recursos multimèdia es trobaran dins del directori /assets, i
dins d’aquests:

– Els fitxers de vídeo dins de la carpeta /video.

– Els fitxers d’àudio dins de la carpeta /audio.
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– Els fitxers d’imatge dins de la carpeta /img (encara que en aquest
projecte no es farà servir cap).

Pas 1: preparació de l’estructura de la pàgina HTML

Arribats a aquest punt, ja podeu començar a codificar. Primer haureu de crear
el fitxer HTML sense aplicar cap estil ni cap identificador, això ho fareu en el
següent pas. Només heu de fixar-vos en el disseny del prototip i pensar com ha
d’estar estructurat el codi.

Temporalment, es farà servir una llista (amb els elements ul i li) per representar
els vídeos que poden seleccionar-se, ja que no s’afegirà la creació dinàmica fins
més endavant.

Aquesta seria una possible implementació:

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Reproductor</title>
5 </head>
6 <body>
7 <head>
8 <title>Reproductor</title>
9 </head>

10

11 <body>
12 <main>
13 <div>
14 <h1>Vídeos</h1>
15 <ul>
16 <li>Vídeo 1</li>
17 <li>Vídeo 2</li>
18 <li>Vídeo 3</li>
19 </ul>
20 </div>
21 <div>
22 <h1>Reproductor</h1>
23 <div>
24 <video width="430px" height="315px" type="video/mp4"></video>
25 </div>
26 <div>
27 <div>ANTERIOR</div>
28 <div>REPRODUIR</div>
29 <div>ATURAR</div>
30 <div>SEGÜENT</div>
31 </div>
32 </div>
33 </main>
34 </body>
35 </html>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/GZmpWa.

I el resultat obtingut seria similar al que es pot veure a la figura 2.26.
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Figura 2.26. Pas 1: estructura HTML del reproductor

Pas 2: afegir el full d’estil

Una vegada tingueu l’estructura llesta fareu servir el full d’estil per donar-li un
format que s’ajusti al nostre prototip.

El primer que heu de fer és crear un fitxer de text pla anomenat reproductor.css,
que guardareu dins del directori /css. A continuació, l’enllaçareu amb el document
HTML afegint el següent codi dins de l’element head:

1 <link rel="stylesheet" href="css/reproductor.css" type="text/css" />

Recordeu que als exemples de CodePen no cal enllaçar els fitxers amb el
codi CSS ni JavaScript, ja que aquest es troba a les diferents columnes. Per
altra banda, tampoc no cal enllaçar la càrrega de la biblioteca jQuery, perquè
està afegida a la configuració del Pen.

Seguidament, procediu a afegir els identificadors i classes a diferents seccions del
codi HTML que us facilitarà l’assignació d’estils:

• identificador per a la llista

• identificador per al visor

• identificador per al reproductor

• identificador per als controls

• classes per als botons

Freqüentment, en treballar amb elements flotants, els elements que apareixen
a continuació no es mostren correctament. Una de les solucions possibles
és afegir un element div buit amb una classe que apliqui l’estil CSS
clear:both. Per convenció, a aquesta classe se l’anomena clear o
clearfix.

Ara només resta aplicar els estils apropiats:
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1 * {
2 border: 1px dotted lightgray;
3 }
4

5 main {
6 max−width: 960px;
7 margin: 0 auto;
8 }
9

10 #llista,
11 #visor {
12 float: left;
13 }
14

15 #llista {
16 width: 30%;
17 }
18

19 #visor {
20 width: 65%;
21 text−align: center;
22 }
23

24 #controls {
25 display: flex;
26 justify−content: space−around;
27 }
28

29 .boto {
30 flex−basis: 20%;
31 }
32

33 .clearfix {
34 clear: both;
35 border: none;
36 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/oxWjWP.

A la figura 2.27 podeu veure el resultat obtingut, molt més semblant al prototip.

Figura 2.27. Pas 2: reproductor després d’afegir el codi CSS

Fixeu-vos que s’ha afegit una vora a tots els elements del document:

1 * {
2 border: 1px dotted lightgray;
3 }
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Les llicències de les fonts
oferides per Google Fonts
generalment són de tipus

lliure o gratuïtes.

Aquesta vora s’ha afegit de manera temporal per ressaltar les delimitacions de tots
els elements, i no formarà part del disseny final.

Pas 3: afegir fonts amb Google Fonts

Una manera molt simple de fer els vostres títols i capçaleres més atractives és fer
servir fonts externes, com les que ofereix Google Fonts.

Per afegir alguna d’aquestes fonts heu de visitar la pàgina de Google Fonts (vegeu
la figura 2.28), i a continuació:

• Seleccioneu una de les fonts llistades, per exemple Sigmar One, de Vernon
Adams.

• Afegiu-la a la col·lecció, fent clic al botó Add to Collection.

Figura 2.28. Selecció de la font de Google Fonts

• Feu clic al botó use, que us portarà a una altra pàgina on podreu veure més
informació sobre la font, el seu pes i el codi per afegir tant al fitxer HTML
i el codi CSS per fer-la servir, com es pot veure a la figura 2.29.

Figura 2.29. Visualització del codi HTML i CSS per utilitzar la font

Ara que ja teniu tota la informació que necessiteu, actualitzeu el vostre fitxer
HTML amb el codi obtingut de la pàgina, i més a més afegiu el joc de caràcters
per evitar problemes de representació:
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1 <head>
2 <meta charset="utf−8">
3 <title>Reproductor</title>
4 <link href="css/reproductor.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
5 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Sigmar+One" rel="

stylesheet" type="text/css">
6 </head>

Per assegurar que tots els caràcters de la pàgina es mostren correctament s’ha
d’afegir a la capçalera l’etiqueta: <meta charset=“utf-8”>.

També s’ha de modificar el fitxer CSS per fer servir aquesta font a tots els elements,
ja que no s’inclourà cap altre tipus d’element de text a banda de les capçaleres i
els botons, i s’obtindrà el resultat que es pot veure a la figura 2.30.

1 * {
2 border: 1px dotted lightgray;
3 font−family: ’Sigmar One’, cursive;
4 }

Figura 2.30. Pas 3: reproductor amb la font canviada

Pas 4: afegir icones amb Font Awesome

Per fer més clara la utilitat dels botons afegireu icones de Font Awesome. Com
que precisament inclou un joc d’icones per a reproductors, facilita molt la feina.

L’avantatge de fer servir icones en lloc d’imatges és que les fonts funcionen com
a imatges vectorials i, per tant, poden escalar-se a la mida que necessiteu sense
perdre qualitat.

El primer que heu de fer per poder emprar les icones de Font Awesome és enllaçar
amb el fitxer que conté el codi CSS:

1 <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font−awesome/4.5.0/css/font−awesome
.min.css" rel="stylesheet">

Podeu trobar més
informació sobre com
utilitzar les icones de Font
Awesome en el següent
enllaç: goo.gl/54lXEX.
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Per augmentar la mida
d’una icona només heu de

fer servir una de les classes
proporcionades per Font

Awesome: fa-2x per
duplicar la mida, fa-3x per

triplicar-la, etc.

Tant Google Fonts com Font Awesome, a banda del fitxer CSS, realitzaran
peticions extres per accedir als fitxers de fonts.

Una vegada enllaçat, ja podeu afegir les icones al reproductor; en aquest cas, s’ha
decidit fer servir les icones:

• step-backward

• play

• pause

• step-forward

Per afegir un botó directament al codi HTML només hem de cercar la icona que
us interessi dins del lloc web de Font Awesome i fer-hi clic. Us portarà a una altra
pàgina, on trobareu el codi HTML que heu de fer servir.

La icona step-backward es pot trobar en el següent enllaç: goo.gl/MGm4PD. Allà es pot
trobar el codi corresponent, class=“fa fa-step-backward”></i> (com es pot veure a la
figura 2.31), i la visualització en diferents mides.

Figura 2.31. Informació completa d’una icona de Font Awesome

Reemplaceu el codi dels controls pel següent, on s’han afegit les icones per al
reproductor i un salt de línia per fer que el text quedi sempre en una nova línia:

1 <div id="controls">
2 <div class="boto"><i class="fa fa−step−backward fa−3x"></i><br>ANTERIOR</div>
3 <div class="boto"><i class="fa fa−play fa−3x "></i><br>REPRODUIR</div>
4 <div class="boto"><i class="fa fa−pause fa−3x"></i><br>ATURAR</div>
5 <div class="boto"><i class="fa fa−step−forward fa−3x"></i><br>SEGÜENT</div>
6 </div>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/eZWpxV i la seva visualització a la figura 2.32.

Figura 2.32. Pas 4: icones de Font Awesome afegides
al reproductor
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Pas 5: canviar l’estil dels botons

El següent pas consisteix en donar estil als botons per fer-los més atractius. S’ha
decidit fer servir dos tons de blau: un de clar per a l’estat normal i un de més fosc
quan el cursor sigui a sobre del botó, i aplicar cantonades arrodonides. Al fitxer
CSS canvieu l’estil dels botons pel següent:

1 .boto {
2 flex−basis: 20%;
3 border−radius: 10px;
4 border: 2px solid #105F85;
5 padding: 5px;
6 color: white;
7 background−color: #2897E8;
8 cursor: pointer;
9 }

10

11 .boto:hover {
12 background−color: #105F85;
13 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/jqmWJv i la seva visualització a la figura 2.33.

Figura 2.33. Pas 5: Afegir estil als botons

Pas 6: canviar l’estil de la llista

De manera semblant, modifiqueu l’estil de la llista aplicant el mateix tipus de vora,
cantonades i colors:

1 #llista ul {
2 padding: 0;
3 }
4

5 #llista li {
6 list−style: none;
7 border−radius: 10px;
8 border: 2px solid #105F85;
9 padding: 5px;

10 color: white;
11 background−color: #2897E8;
12 cursor: pointer;
13 margin: 5px;
14 }
15

16 #llista li:hover {
17 background−color: #105F85;
18 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/eZWJwa i la seva visualització a la figura 2.34.
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La refacció consisteix a
reestructurar un codi per

millorar-lo sense modificar
el seu comportament extern.

Figura 2.34. Pas 6: nou aspecte de la llista

Pas 7: refacció del full d’estil

Us haureu adonat que el codi CSS tant del botó com dels elements de la llista és
pràcticament idèntic. Arribats a aquest punt, és una bona idea fer una refacció per
evitar repetir els blocs de codi. Una possible solució seria la següent:

1 #llista ul {
2 padding: 0;
3 margin: 0;
4 }
5

6 #llista li {
7 list−style: none;
8 margin: 5px;
9 }

10

11 .boto {
12 flex−basis: 20%;
13 }
14

15 .boto, #llista li {
16 border−radius: 10px;
17 border: 2px solid #105F85;
18 padding: 5px;
19 color: white;
20 background−color: #2897E8;
21 cursor: pointer;
22 }
23

24 .boto:hover, #llista li:hover {
25 background−color: #105F85;
26 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/BKRKar.

Pas 8: afegir efectes amb CSS3

Ara que ja teniu definits la llista i els botons, us resta afegir un fons per a tota la
pàgina i fer algun petit retoc.

S’ha decidit fer servir un degradat mitjançant CSS3, i per ajudar-vos a generar el
codi CSS podeu fer servir una de les múltiples eines en línia, per exemple la que es
troba a www.colorzilla.com/gradient-editor. Només heu de seleccionar el tipus de
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degradat, modificar-lo i copiar el codi que es genera com a propietat background
de l’element body al fitxer CSS:

Cal tenir en compte que si només heu de preocupar-vos per navegadors
moderns, el codi per generar el degradat es reduiria a body {background:
linear-gradient(top, rgba(167,207,223,1) 0%,rgba(35,83,138,1)
100%)}.

1 body {
2 /* Permalink − use to edit and share this gradient: http://colorzilla.com/

gradient−editor/#a7cfdf+0,23538a+100;Blue+3d+%238 */
3 background: rgb(167,207,223); /* Old browsers */
4 background: −moz−linear−gradient(top, rgba(167,207,223,1) 0%, rgba

(35,83,138,1) 100%); /* FF3.6−15 */
5 background: −webkit−linear−gradient(top, rgba(167,207,223,1) 0%,rgba

(35,83,138,1) 100%); /* Chrome10−25,Safari5.1−6 */
6 background: linear−gradient(to bottom, rgba(167,207,223,1) 0%,rgba

(35,83,138,1) 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+,
Safari7+ */

7 }

Hi ha un inconvenient: en casos com aquest, en què la llargària de la pàgina no
és suficient per cobrir-la sencera, el degradat s’atura on acaba el contingut. Una
possible solució és fer servir un degradat lineal, i com a color del fons de l’element
html el mateix color amb el qual acaba el degradat. D’aquesta manera, la transició
és inapreciable:

1 html {
2 background: rgb(35,83,138);
3 }
4

5 body {
6 margin: 0;
7 padding−top: 20px;
8

9 /* Permalink − use to edit and share this gradient: http://colorzilla.com/
gradient−editor/#a7cfdf+0,23538a+100;Blue+3d+%238 */

10 background: rgb(167,207,223); /* Old browsers */
11 background: −moz−linear−gradient(top, rgba(167,207,223,1) 0%, rgba

(35,83,138,1) 100%); /* FF3.6−15 */
12 background: −webkit−linear−gradient(top, rgba(167,207,223,1) 0%,rgba

(35,83,138,1) 100%); /* Chrome10−25,Safari5.1−6 */
13 background: linear−gradient(to bottom, rgba(167,207,223,1) 0%,rgba

(35,83,138,1) 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+,
Safari7+ */

14 }

A continuació es canviarà el color de les capçaleres i l’alineació, i s’afegirà una
ombra al text:

1 h1 {
2 text−align: center;
3 color: white;
4 text−shadow: 2px 2px 2px black;
5 }

Seguidament s’aplica com a fons un color de tipus RGBA (color de 24 bits amb
transparència) i s’afegeix una ombra a tot el panell:

1 #llista, #visor {
2 background: rgba(0, 0, 0, 0.75);

Podeu trobar un generador
d’ombres de text en el
següent enllaç:
css3gen.com/text-shadow.

Podeu trobar un generador
d’ombres de caixa en el
següent enllaç:
www.cssmatic.com/box-
shadow.
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Podeu trobar un generador
de sons de 8 bits amb

llicència CC0 (domini públic)
en el següent enllaç:

sfbgames.com/chiptone.

3 border−radius: 10px;
4 border: 1px solid black;
5 padding: 5px;
6 margin: 5px;
7

8 /* Ombra */
9 −webkit−box−shadow: 10px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.75);

10 −moz−box−shadow: 10px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.75);
11 box−shadow: 10px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.75);
12 }

En canvi, per al reproductor de vídeo s’afegeix un fons negre sòlid, de manera que
queda molt clar on es reproduiran els vídeos:

1 video {
2 background:black;
3 margin: 10px;
4 }

Finalment, elimineu la vora que es va afegir per comprovar fàcilment les delimita-
cions de cada element:

1 * {
2 font−family: ’Sigmar One’, cursive;
3 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/aNWNvv.

Es pot veure el resultat obtingut després d’aplicar els canvis anteriors a la figura
2.35.

Figura 2.35. Pas 8: aspecte final del reproductor

Pas 9: enllaçar la biblioteca jQuery i afegir efectes de so

Per continuar afegireu efectes de so als vostres botons: un quan el cursor estigui a
sobre i un altre en fer-hi clic.
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Primerament, heu d’obtenir els sons, per qualsevol mitjà; per exemple, sons
descarregats de biblioteques de so amb llicència lliure, creats per vosaltres
mateixos a través d’eines en línia o enregistrats i modificats amb Audacity.

Necessitareu obtenir dos fitxers d’àudio, que haureu de copiar dins del directori
assets/audio del vostre projecte amb aquests noms:

• selecciona.mp3: aquest so es reproduirà en fer clic sobre un botó o element
de la llista.

• a-sobra.mp3: aquest so es reproduirà quan passem el cursor per sobre d’un
botó o element de la llista.

Una vegada tingueu els vostres fitxers d’àudio preparats, enllaceu la biblioteca
jQuery i el fitxer amb el codi JavaScript, ja que fareu servir un fitxer extern per
tenir el codi millor organitzat.

El primer que heu de fer és crear un nou fitxer de text buit dins de la carpeta js
anomenat reproductor.js, i a continuació enllaceu tant la biblioteca jQuery
com el vostre fitxer afegint el següent codi dins de la capçalera:

1 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.min.js"></script>
2 <script src="js/reproductor.js"></script>

Sempre han d’enllaçar-se tots els fitxers amb codi CSS abans que els fitxers
amb JavaScript, i quan treballem amb biblioteques, aquestes han de carregar-
se sempre abans que els fitxers amb el codi que les fan servir.

Primerament s’afegirà la classe sonor als elements que vulgueu que produeixin
so en passar el cursor per sobre. Comenceu afegint-la als elements de la llista de
vídeos:

1 <ul>
2 <li class="sonor">Vídeo 1</li>
3 <li class="sonor">Vídeo 2</li>
4 <li class="sonor">Vídeo 3</li>
5 </ul>

I a continuació, afegiu també la classe dels botons:

1 <div id="controls">
2 <div class="boto sonor"><i class="fa fa−step−backward fa−3x"></i><br>ANTERIOR

</div>
3 <div class="boto sonor"><i class="fa fa−play fa−3x "></i><br>REPRODUIR</div>
4 <div class="boto sonor"><i class="fa fa−pause fa−3x"></i><br>ATURAR</div>
5 <div class="boto sonor"><i class="fa fa−step−forward fa−3x"></i><br>SEGÜENT</

div>

Seguidament, afegiu el següent codi JavaScript al fitxer reproductor.js que detec-
tarà quan es dispara l’event mouseenter i reproduirà el so:

1 $(document).ready(function () {
2
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Reproduir un nombre elevat
de sons al mateix temps pot

afectar negativament el
rendiment de l’aplicació.

Ús de constants a
JavaScript

Encara que a JavaScript 5 no
existeix el concepte de constant,

ens pot ser útil fer servir la
convenció d’emprar algunes

variables com si ho fossin i posar
el seu nom en majúscules, com

es fa en altres llenguatges.

3 var a_sobra = new Audio(’assets/audio/a−sobra.mp3’);
4

5 $(’.sonor’).on(’mouseenter’, function() {
6 a_sobra.play();
7 });
8

9 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/xVdVpR.

Si proveu ara veureu que funciona, però no tal com s’espera. El so es reprodueix,
però només torna a començar quan s’ha acabat la reproducció i no tan aviat com
el cursor es col·loca sobre altre element.

Pas 10: creació d’un ’sound pool’

El so no sembla reproduir-se correctament. Aquesta és una limitació de l’element
audio d’HTML. La solució és crear un conjunt de sons (sound pool en anglès),
de manera que cada vegada que es demani reproduir un so s’agafarà el següent de
la llista.

Utilització de ’pools’

En casos de jocs que poden tenir desenes de sons reproduint-se pràcticament al
mateix temps, com IOC Invaders (github.com/XavierGaro/ioc-invaders), o d’imatges que
es repeteixen, la reutilització d’aquests recursos representa una necessitat, ja que si no
s’apliquen aquestes tècniques el nombre de quadres per segon es redueix dràsticament.

Haureu de substituir el codi del fitxer reproductor.js pels següents fragments. En
primer lloc, afegireu la crida a la funció inicialitzarSoundPool, a la qual
passareu dos arguments: el nom pel qual volem identificar el so i l’URL on es
troba el fitxer d’àudio.

Un altre canvi és que en lloc de reproduir directament el so, ara es cridarà una
altra funció, també pròpia, amb el nom reproduirSo, passant com a argument
l’identificador que hem assignat al so.

1 $(document).ready(function() {
2

3 inicialitzarSoundPool(’a_sobra’, ’assets/audio/a−sobra.mp3’)
4

5 $(’.sonor’).on(’mouseenter’, function() {
6 reproduirSo(’a_sobra’);
7 });
8

9 });

Seguidament s’afegeixen dues variables globals:

• soundPool: un objecte literal de JavaScript buit que es farà servir com a
diccionari de dades.

• MAX_SOUNDS: una variable que es farà servir com si fos una constant, i que
té la finalitat de limitar el nombre de sons idèntics que poden reproduir-se
al mateix temps.
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1 var soundPool = {},
2 MAX_SOUNDS = 10;

Vegeu ara la implementació de la funció inicialitzarSoundPool, que té la
finalitat de crear l’estructura de dades necessària per gestionar els sons i crear
tots els elements d’àudio necessaris:

1 function inicialitzarSoundPool(nom, url) {
2 soundPool[nom] = {
3 sons: [],
4 actual: 0
5 };
6

7 for (var i = 0; i < MAX_SOUNDS; i++) {
8 soundPool[nom].sons.push(new Audio(url));
9 }

10 }

Com podeu veure, la funció és molt senzilla, però pot resultar una mica estranya
si encara no es domina el llenguatge JavaScript.

El primer que s’ha fet és afegir a l’estructura de dades global soundPool un nou
objecte literal. La clau per accedir a aquest objecte dins de soundPool serà el nom
que s’ha passat com a argument, i l’objecte creat tindrà dues propietats:

• sons: un array que emmagatzemarà tots els elements d’àudio creats per
reproduir aquest so.

• actual: un enter que servirà per saber quin és l’element d’àudio que s’ha de
reproduir en cada moment.

A continuació s’utilitza un bucle for per crear tants elements d’àudio com indica
la variable global MAX_SOUNDS, i s’afegeixen a l’array de l’objecte creat amb el
mètode push: soundPool[nom].sons.push(new Audio(url));.

Fixeu-vos que tots els elements d’àudio així creats s’afegeixen a l’objecte guardat
al sound pool amb el nom passat com a argument i amb el fitxer d’àudio especificat
com a url.

Per exemple, si el nom és a_sobra i la url fos assets/audio/a-sobra.mp3, interna-
ment cada línia del bucle s’interpretaria així:

1 soundPool[’a_sobra’].sons.push(new Audio(’assets/audio/a−sobra.mp3’));

Per acabar, afegiu el mètode reproduirSo, que agafarà un nou element de so del
sound pool cada vegada que es cridi fins a arribar a l’últim element, on tornarà a
començar:

1 function reproduirSo(nom) {
2 var index = soundPool[nom].actual;
3 soundPool[nom].sons[index % MAX_SOUNDS].play();
4 soundPool[nom].actual++;
5 }

El mètode push és propi
dels arrays de JavaScript i
permet afegir un element al
final de l’array.
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Podeu trobar una
explicació detallada de
com crear animacions

amb CSS a l’apartat
“Elements multimèdia al

web: imatges, vídeo i
àudio” de la unitat

“Creació i integració
d’elements multimèdia al

web”.

Podeu veure l’exemple complet en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/RaVQNV.

El primer que es fa és obtenir l’índex del so corresponent al nom passat com a
argument que toca reproduir.

A continuació, s’aprofita la propietat del mòdul per evitar haver de fer la com-
provació quan s’arriba al final de l’array. Atès que la mida d’aquest és igual a
MAX_SOUNDS, es pot fer servir l’operació index % MAX_SOUNDS per obtenir
sempre un valor dins del rang de l’array (entre 0 i MAX_SOUNDS - 1).

Finalment, s’incrementa el valor del so actual per deixar llest el sound pool per
reproduir el següent.

Pas 11: reutilització de funcions

Ara que ja funciona correctament, afegiu el so per a l’event click, afegint al final
de la funció cridada per ready el següent codi:

1 inicialitzarSoundPool(’selecciona’, ’assets/audio/selecciona.mp3’)
2

3 $(’.sonor’).on(’click’, function () {
4 reproduirSo(’selecciona’);
5 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/bpWLBj.

Com podeu veure, una vegada implementat el sistema de pools d’àudio és molt
fàcil afegir qualsevol quantitat de sons. Només s’ha hagut de canviar el nom del
so, l’URL del fitxer que es vol reproduir i l’event al qual es vol associar aquest
nou so.

Pas 12: afegir animacions CSS

Per acabar amb els efectes dels botons i de la llista de vídeos s’inclourà una petita
animació fent servir CSS; afegiu el següent codi al final del fitxer reproductor.css:

1 .sonor {
2 transition: 0.5s ease−out;
3 }
4

5 .sonor:hover {
6 animation−name: zoom;
7 animation−duration: 0.5s;
8 animation−direction: alternate;
9 }

10

11 @keyframes zoom {
12 from {
13 transform: scale(1.0) rotate(5deg);
14 }
15

16 to {
17 transform: scale(1.1) rotate(−5deg);
18 }
19 }
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Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/YqVeaE.

Pas 13: creació d’elements de la llista i reproducció de vídeo

Fins ara, la llista de vídeos que es mostrava era fixada pel codi HTML, però això no
és gaire pràctic, ja que aquesta llista ha de ser dinàmica per poder afegir, eliminar
o passar al següent vídeo.

En un cas real, segurament aquesta llista es carregaria fent servir AJAX, però
per simplificar afegireu la informació dels vídeos directament al vostre fitxer
reproductor.js amb una estructura de dades de tipus JSON, i es generaran els
elements de la llista via codi.

El primer que fareu és eliminar els elements de la llista de vídeos i afegir un
identificador per facilitar la feina d’afegir-los. La llista al vostre codi HTML ha
de quedar així:

1 <div id="llista">
2 <h1>Vídeos</h1>
3 <ul id="videos">
4 </ul>
5 </div>

A continuació afegiu a la declaració de variables general del fitxer reproductor.js la
informació dels vídeos com un array d’objectes de JavaScript creats amb notació
literal, juntament amb una variable anomenada selecciona que inicialment
tindrà el valor 0 per establir com a seleccionat el primer vídeo:

1 var soundPool = {},
2 MAX_SOUNDS = 10,
3 videos = [
4 {
5 titol: ’El primer vídeo’,
6 descripcio: ’Aquesta és la descripció del primer vídeo’,
7 url: ’assets/video/video−1.mov’
8 },
9 {

10 titol: ’El segon vídeo’,
11 descripcio: ’Aquesta és la descripció del segon vídeo’,
12 url: ’assets/video/video−2.mov’
13 },
14 {
15 titol: ’El tercer vídeo’,
16 descripcio: ’Aquesta és la descripció del tercer vídeo’,
17 url: ’assets/video/video−3.mov’
18 }
19 ],
20 seleccionat = 0;

Seguidament, afegireu una funció per inicialitzar la llista de vídeos, la finalitat de
la qual serà la següent:

• Recórrer a totes les posicions de l’array de vídeos.

• Crear un element de tipus li per a cada element de l’array.

Objectes a partir de notació
literal

A JavaScript és possible crear
objectes de forma literal, això
facilita la creació d’estructures
que es poden utilitzar com a
diccionaris de dades, permetent
tractar els elements
emmagatzemats com a parells de
clau-valor.



Disseny d’interfícies 140 Elements multimèdia al web: creació i integració

• Afegir la classe sonor per conservar els efectes CSS afegits anteriorment.

• Afegir un identificador únic que estarà format pel mot video- i l’índex que
li correspongui a l’element de l’array.

• Afegir el text a mostrar, que es correspondrà amb el valor del titol.

• Afegir l’atribut title amb el valor de descripcio; això fa que en posar el
cursor sobre l’element es mostri la descripció del vídeo.

• Afegir el nou element a la llista de videos.

• Afegir la detecció de l’event click per establir aquest vídeo com el
seleccionat i iniciar la seva reproducció.

Una vegada es té clar en què consisteix la implementació, fent servir jQuery
trobareu que és pràcticament més simple que redactar-la, ja que per a cada una
d’aquestes accions hi ha un mètode o funció de jQuery que facilita la tasca. Afegiu
el següent codi al final del fitxer reproductor.js:

1 function inicialitzarLlistaVideos() {
2 $.each(videos, function (index, value) {
3 // Creem un nou node de tipus LI fent servir jQuery
4 var $node = $(’<li></li>’);
5

6 // S’afegeix la classe sonor
7 $node.addClass(’sonor’);
8

9 // S’afegeix un identificador únic basat en el seu índex
10 $node.attr(’id’, ’video−’+index);
11

12 // S’afegeix el contingut de l’element
13 $node.text(value.titol);
14

15 // S’afegeix la descripció per mostrar quan deixem el cursor a sobre
uns segons

16 $node.attr(’title’, value.descripcio);
17

18 // S’afegeix el node a la llista de vídeos
19 $(’#videos’).append($node);
20

21 // S’afegeix la detecció del esdeveniment click per establir aquest ví
deo com el seleccionat i iniciar la reproducció

22 $node.on(’click’, function() {
23 seleccionat = index;
24 reproduirVideo();
25 })
26 });
27 }

Ara que ja teniu la funció que inicialitza la llista de vídeos només cal cridar-la.
Haureu d’afegir la crida a aquesta funció just abans de la inicialització dels pools,
perquè si ho afegiu després els elements de la llista no quedaran enllaçats amb
aquests:

1 $(document).ready(function () {
2 inicialitzarLlistaVideos();

Finalment, només resta implementar la funció reproduirVideo i obtindreu un
resultat com el de la figura 2.36:
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1 function reproduirVideo() {
2 var video = videos[seleccionat];
3 $(’video’).attr(’src’, video.url);
4 $(’video’).get(0).play();
5 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/ZWKPjy.

Aquesta funció és molt simple: primer s’agafen les dades del vídeo seleccionat
de l’array, a continuació se selecciona l’element video i es canvia el seu atribuït
src a l’URL del vídeo.

Fixeu-vos en un petit detall: el mètode play no pertany a jQuery, sinó que forma
part de l’element video de la pàgina, així que primer s’ha de cridar el metode
get(0), que retorna el primer element de tipus video que es trobi a la pàgina, i a
continuació cridar el seu mètode play per reproduir el vídeo.

Figura 2.36. Pas 13: versió final del reproductor amb vídeo

Pas 14: gestió del reproductor a través dels botons

Ja gairebé heu enllestit el vostre reproductor i només cal afegir la funcionalitat als
botons. El primer que haureu de fer és afegir un identificador únic a cadascun
d’aquests botons, modificant el codi HTML:

1 <div id="controls">
2 <div id="anterior" class="boto sonor"><i class="fa fa−step−backward fa−3x"></

i><br>ANTERIOR</div>
3 <div id="reproduir" class="boto sonor"><i class="fa fa−play fa−3x "></i><br>

REPRODUIR</div>
4 <div id="aturar" class="boto sonor"><i class="fa fa−pause fa−3x"></i><br>

ATURAR</div>
5 <div id="seguent" class="boto sonor"><i class="fa fa−step−forward fa−3x"></i>

<br>SEGÜENT</div>
6 </div>

A continuació, heu d’afegir la detecció de l’esdeveniment clic per a cadascun
d’ells; ho podeu fer a continuació de la inicialització dels efectes de so, associant
cada botó amb una funció diferent:
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Es pot consultar la llista
completa de dreceres per

gestionar events en el
següent enllaç:

goo.gl/U8yxFW.

Recordeu que l’element
video és un element afegit a

HTML5 i compta amb una
API pròpia que exposa

mètodes com play i pause, i
propietats com paused.

1 $(’#anterior’).click(anteriorVideo);
2 $(’#reproduir’).click(reproduirVideo);
3 $(’#aturar’).click(aturarVideo);
4 $(’#seguent’).click(seguentVideo);

Aquest cop, en lloc de fer servir el mètode on de jQuery, s’ha fet servir el
mètode click. En aquesta situació és indiferent, i es pot fer servir l’un o l’altre
indistintament. jQuery facilita una extensa llista de dreceres per escoltar events:
click, dblclick, mousedown, etc.

Si necessiteu escoltar múltiples events simultàniament heu de fer servir
el mètode on de jQuery. Per exemple: $(‘li’).on(‘click dblclick’,
function() { alert(“S’ha fet clic!”); });.

Una altra diferència que es pot apreciar és que en lloc de cridar una funció com en
els exemples anteriors s’ha posat només el nom de les funcions corresponents. En
tots dos casos es tracta del que anomenem callback, funcions que són cridades
per altres funcions. Per exemple, quan es dispara l’event associat com en
aquest cas, quan es finalitza un temporitzador (amb les funcions setInterval
o setTimeout) o quan retorna una petició AJAX del servidor amb èxit.

El següent pas és implementar aquestes funcions. Com que la funció
reproduirVideo s’ha implementat anteriorment, només cal codificar les noves:

1 function aturarVideo() {
2 var video = $(’video’).get(0);
3

4 if (video.paused) {
5 video.play();
6 } else {
7 video.pause();
8 }
9 }

10

11 function anteriorVideo() {
12 seleccionat−−;
13 if (seleccionat < 0) {
14 seleccionat = videos.length − 1;
15 }
16 reproduirVideo();
17 }
18

19 function seguentVideo() {
20 seleccionat++;
21 if (seleccionat === videos.length) {
22 seleccionat = 0;
23 }
24 reproduirVideo();
25 }

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/mPmgMV.

Vegeu amb detall aquestes funcions. En primer lloc, teniu la funció aturarVideo.
El seu comportament és diferent del de les altres, ja que ha de controlar l’estat de
reproducció; per aquesta raó, el que s’ha fet és obtenir l’element de vídeo, i a partir
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de la propietat paused determinar si cal aturar-lo (video.pause()) o reproduir-lo
(video.play()).

Les funcions anteriorVideo i seguentVideo són pràcticament idèntiques, no-
més redueixen o augmenten el valor de l’element seleccionat, canviant a l’última
o primera posició respectivament si el valor es troba fora de rang, i a continuació
inicien la reproducció del vídeo automàticament.

Pas: 15. afegir funcionalitat al teclat

Per acabar amb aquest exemple s’afegirà una funcionalitat més: quan es premi la
tecla espai, el vídeo alternarà entre pausa i reproducció. Afegiu el següent codi a
continuació del codi per gestionar els events dels botons:

1 $(document).keypress(function(evt) {
2 if (evt.charCode==32) {
3 aturarVideo();
4 }
5 });

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/qZmwed.

Com veieu, ha estat molt simple afegir aquesta funcionalitat. S’ha fet una
subscripció per escoltar l’event keypress de tot el document, i quan es dispara
es comprova si la propietat charCode té el valor 32 (que correspon a la barra
d’espai). Si és així, es crida aturarVideo, que l’aturarà o el reproduirà segons
l’estat actual.

Cal tenir en compte que no tots els navegadors retornen la mateixa informació a
l’objecte event, sobretot en referencia als events de teclat i per tant és recomanable
fer servir biblioteques per controlar aquest comportament.

A continuació podeu veure el llistat complet dels fitxers que componen el repro-
ductor començant per reproductor.html:

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf−8">
5 <title>Reproductor</title>
6 <link href="css/reproductor.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
7 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Sigmar+One" rel="

stylesheet" type="text/css">
8 <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font−awesome/4.5.0/css/font−

awesome.min.css" rel="stylesheet">
9

10 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.min.js"></script>
11 <script src="js/reproductor.js"></script>
12

13 </head>
14 <body>
15 <main>
16 <div id="llista">
17 <h1>Vídeos</h1>
18 <ul id="videos">
19 </ul>
20 </div>

keypress és una drecera per
(on(“keypress”,
function(evt) {...}.
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21 <div id="visor">
22 <h1>Reproductor</h1>
23 <video width="430px" height="315px" type="video/mp4">
24 </video>
25 <div id="controls">
26 <div id="anterior" class="boto sonor"><i class="fa fa−step−backward

fa−3x"></i><br>ANTERIOR</div>
27 <div id="reproduir" class="boto sonor"><i class="fa fa−play fa−3x "

></i><br>REPRODUIR</div>
28 <div id="aturar" class="boto sonor"><i class="fa fa−pause fa−3x"></

i><br>ATURAR</div>
29 <div id="seguent" class="boto sonor"><i class="fa fa−step−forward

fa−3x"></i><br>SEGÜENT</div>
30 </div>
31 </div>
32 <div class="clearfix"></div>
33

34 </main>
35 </body>
36 </html>

Aquest és el contingut de reproductor.css:

1 * {
2 font−family: ’Sigmar One’, cursive;
3 }
4

5

6 h1 {
7 text−align:center;
8 color: white;
9 text−shadow: 2px 2px 2px black;

10 }
11

12 html {
13 background: rgb(35,83,138);
14 }
15

16 body {
17 margin: 0;
18 padding−top: 20px;
19

20 /* Permalink − use to edit and share this gradient: http://colorzilla.com/
gradient−editor/#a7cfdf+0,23538a+100;Blue+3d+%238 */

21 background: rgb(167,207,223); /* Old browsers */
22 background: −moz−linear−gradient(top, rgba(167,207,223,1) 0%, rgba

(35,83,138,1) 100%); /* FF3.6−15 */
23 background: −webkit−linear−gradient(top, rgba(167,207,223,1) 0%,rgba

(35,83,138,1) 100%); /* Chrome10−25,Safari5.1−6 */
24 background: linear−gradient(to bottom, rgba(167,207,223,1) 0%,rgba

(35,83,138,1) 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+,
Safari7+ */

25 }
26

27 main {
28 max−width: 960px;
29 margin: 0 auto;
30 }
31

32 video {
33 background:black;
34 margin: 10px;
35 }
36

37 #llista, #visor {
38 float: left;
39 }
40

41 #llista {
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42 width: 30%;
43 }
44

45

46 #visor {
47 width: 65%;
48 text−align: center;
49 }
50

51 #controls {
52 display: flex;
53 justify−content: space−around;
54 }
55

56 #llista ul {
57 padding: 0;
58 margin: 0;
59 }
60

61 #llista li {
62 list−style: none;
63 margin: 5px;
64 }
65

66 .boto {
67 flex−basis: 20%;
68 }
69

70 .boto, #llista li {
71 border−radius: 10px;
72 border: 2px solid #105F85;
73 padding: 5px;
74 color: white;
75 background−color: #2897E8;
76 cursor: pointer;
77 }
78

79 .boto:hover, #llista li:hover {
80 background−color: #105F85;
81 }
82

83 .clearfix {
84 clear: both;
85 border: none;
86 }
87

88 #llista, #visor {
89 background: rgba(0, 0, 0, 0.75);
90 border−radius: 10px;
91 border: 1px solid black;
92 padding: 5px;
93 margin: 5px;
94

95 /* Ombra */
96 −webkit−box−shadow: 10px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.75);
97 −moz−box−shadow: 10px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.75);
98 box−shadow: 10px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.75);
99 }
100

101 .sonor {
102 transition: 0.5s ease−out;
103 }
104

105 .sonor:hover {
106 animation−name: zoom;
107 animation−duration: 0.5s;
108 animation−direction: alternate;
109 }
110

111 @keyframes zoom {
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112 from {
113 transform: scale(1.0) rotate(5deg);
114 }
115

116 to {
117 transform: scale(1.1) rotate(−5deg);
118 }
119 }

I finalment, el contingut de reproductor.js:

1 $(document).ready(function () {
2

3 inicialitzarLlistaVideos();
4

5 inicialitzarSoundPool(’a_sobra’, ’assets/audio/a−sobra.mp3’)
6

7 $(’.sonor’).on(’mouseenter’, function () {
8 reproduirSo(’a_sobra’);
9 });

10

11

12 inicialitzarSoundPool(’selecciona’, ’assets/audio/selecciona.mp3’)
13

14 $(’.sonor’).on(’click’, function () {
15 reproduirSo(’selecciona’);
16 });
17

18 $(’#anterior’).click(anteriorVideo);
19 $(’#reproduir’).click(reproduirVideo);
20 $(’#aturar’).click(aturarVideo);
21 $(’#seguent’).click(seguentVideo);
22

23 $(document).keypress(function(evt) {
24 if (evt.charCode==32) {
25 aturarVideo();
26 }
27 });
28

29 });
30

31 var soundPool = {},
32 MAX_SOUNDS = 10,
33 videos = [
34 {
35 titol: ’El primer vídeo’,
36 descripcio: ’Aquesta és la descripció del primer vídeo’,
37 url: ’assets/video/video−1.mov’
38 },
39 {
40 titol: ’El segon vídeo’,
41 descripcio: ’Aquesta és la descripció del segon vídeo’,
42 url: ’assets/video/video−2.mov’
43 },
44 {
45 titol: ’El tercer vídeo’,
46 descripcio: ’Aquesta és la descripció del tercer vídeo’,
47 url: ’assets/video/video−3.mov’
48 }
49 ],
50 seleccionat = 0;
51

52 function inicialitzarSoundPool(nom, url) {
53 soundPool[nom] = {
54 sons: [],
55 actual: 0
56 };
57

58 for (var i = 0; i < MAX_SOUNDS; i++) {
59 soundPool[nom].sons.push(new Audio(url));
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60 }
61 }
62

63 function reproduirSo(nom) {
64 var index = soundPool[nom].actual;
65 soundPool[nom].sons[index % MAX_SOUNDS].play();
66 soundPool[nom].actual++;
67 }
68

69 function inicialitzarLlistaVideos() {
70 $.each(videos, function (index, value) {
71 // Creem un nou node de tipus LI fent servir jQuery
72 var $node = $(’<li></li>’);
73

74 // Afegim la classe sonor
75 $node.addClass(’sonor’);
76

77 // Afegim un identificador únic basat en el seu índex
78 $node.attr(’id’, ’video−’ + index);
79

80 // Afegim el contingut de l’element
81 $node.text(value.titol);
82

83 // Afegim la descripció per mostrar quan deixem el cursor a sobre uns
segons

84 $node.attr(’title’, value.descripcio);
85

86 // Afegim el node a la llista de vídeos
87 $(’#videos’).append($node);
88

89 // Afegim la detecció de l’esdeveniment click per establir aquest vídeo
com el seleccionat i iniciar la reproducció

90 $node.on(’click’, function () {
91 seleccionat = index;
92 reproduirVideo();
93 })
94 });
95 }
96

97 function reproduirVideo() {
98 var video = videos[seleccionat];
99 $(’video’).attr(’src’, video.url);
100 $(’video’).get(0).play();
101 }
102

103 function aturarVideo() {
104 var video = $(’video’).get(0);
105

106 if (video.paused) {
107 video.play();
108 } else {
109 video.pause();
110 }
111 }
112

113 function anteriorVideo() {
114 seleccionat−−;
115 if (seleccionat < 0) {
116 seleccionat = videos.length − 1;
117 }
118 reproduirVideo();
119 }
120

121 function seguentVideo() {
122 seleccionat++;
123 if (seleccionat === videos.length) {
124 seleccionat = 0;
125 }
126 reproduirVideo();
127 }
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Per finalitzar, podeu veure l’aspecte final del reproductor en funcionament a la
figura 2.37.

Figura 2.37. Pas 15: resultat final

2.2.2 Creació d’un bàner amb carrega dinàmica de dades

Seguidament desenvolupareu un bàner que permetrà mostrar diferents anuncis
de manera rotativa configurats a partir d’una estructura de dades JSON (més
concretament un objecte literal de JavaScript). Les característiques que inclourà
són:

• Creat a partir de l’element canvas existent al codi HTML.

• Configuració dels anuncis a partir de l’objecte JSON amb:

– Imatge a mostrar.

– Text que es mostrarà si es posa el cursor a sobre.

– URL al qual es redirigirà en fer clic sobre l’anunci.

– Canvi d’anunci periòdicament.

Aquest exemple és força interessant perquè soluciona un problema amb el qual us
podeu trobar en el món laboral: les còpies de pàgina a la memòria cau (cache,
en anglès). Per optimitzar el temps de càrrega de les pàgines és habitual fer servir
algun sistema de memòria cau a la banda del servidor, i configurar les directives
del servidor web per enviar els continguts amb temps d’expiració determinat. Això
provoca que en visitar una pàgina múltiples vegades en un curt espai de temps, us
podeu trobar que:
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• Els continguts de la pàgina no s’actualitzen: la primera vegada que es
demana la pàgina, el servidor fa totes les gestions necessàries per crear-la
(per exemple, les consultes a la base de dades) i a partir d’aquest moment
retorna sempre la mateixa pàgina. El sistema, per refrescar aquestes pàgines,
depèn de l’aplicació del servidor i no hi ha res que pugui fer l’usuari en
aquest sentit.

• Els fitxers que es descarreguen amb la pàgina, com poden ser imatges,
fitxers amb codi JavaScript o CSS, fonts, etc., poden ser servits pel servidor
amb una data d’expiració (per exemple, 30 dies a partir del moment que
s’ha descarregat) i fins que no ha passat aquest temps o l’usuari esborra les
dades del navegador no tornen a descarregar-se.

Si només necessiteu mostrar una sèrie d’anuncis fixos no hi hauria problema, però
actualment el cas més habitual és haver de mostrar una gran quantitat d’anuncis
diferents, i per tant incrustar els anuncis directament al codi HTML no és una
solució vàlida.

Una possible solució és fer servir un servidor d’anuncis, això us permet aprofitar
els avantatges de la memòria cau i mostrar diferents anuncis cada vegada, ja que
la gestió de quins anuncis s’han de mostrar recau sobre el servidor que ens enviarà
tota la informació necessària per mostrar els anuncis.

En el aques cas, el que e farà és afegir l’estructura de dades directament del fitxer
amb el codi JavaScript, ja que com s’ha comentat anteriorment la implementació
de peticions al servidor queda fora de l’abast d’aquests materials.

Una vegada es té clar el concepte hi ha moltes maneres de portar-lo a terme:
es podria afegir directament codi HTML a la pàgina, o bé afegir un element
iframe que contingués l’anunci. Aquesta implementació consisistirà en utilitzar
un element canvas per mostrar els anuncis.

En aquest exemple es farà servir una estructura simple que es pot veure a la figura
2.38. Els fitxers d’imatge aniran al directori /img i el fitxer JavaScript, a la carpeta
/js.

Figura 2.38. Estructura de fitxers i
directoris per al bàner

Afegiu aquest codi al fitxer banner.html; com podeu veure en aquest exemple, no
es farà servir CSS, només s’enllaçarà amb la biblioteca jQuery i el fitxer de codi
JavaScript:

Podeu trobar més
informació sobre els
servidors d’anuncis o Ad
Servers en el següent
enllaç: en.wikipedia.org
/wiki/Ad_serving.
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Podeu trobar més
informació sobre ES.next a

es6-features.org.

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF−8">
5 <title>Pàgina que conté el bàner</title>
6

7 <script src="//code.jquery.com/jquery−3.1.1.min.js"></script>
8 <script src="js/banner.js"></script>
9 </head>

10 <body>
11 <canvas id="banner" width="300" height="300">El teu navegador no suporta l’

element canvas</canvas>
12 </body>
13 </html>

Vegeu ara el contingut del fitxer banner.js amb deteniment:

1 var TEMPS_ENTRE_ANUNCIS = 5 * 1000, // Temps en mil ·lisegons
2 anuncis = [
3 {titol: ’Aquest és el primer anunci’, imatge: ’img/imatge−1.png’, url:

"http://www.example.com/anunci1"},
4 {titol: ’Aquí podeu veure el segon anunci’, imatge: ’img/imatge−2.png’,

url: "http://www.example.com/anunci2"},
5 {titol: ’I finalment, el tercer anunci’, imatge: ’img/imatge−3.png’,

url: "http://www.example.com/anunci3"}
6 ],
7 anunciActual = 0;

El primer que s’ha afegit és una variable (emulant una constant), anomenada
TEMPS_ENTRE_ANUNCIS, per facilitar la lectura del codi. Aquesta variable guarda-
rà el temps que ha de passar entre en anunci i el següent en mil·lisegons.

A continuació podeu veure l’estructura de dades que s’ha fet servir per als anuncis
d’exemple, un array d’objectes amb notació literal que contenen el títol, la imatge
a mostrar i l’URL al qual redirigeixen en fer-hi clic.

I finalment, vegeu la variable global que indica quin és l’anunci actual.

Una vegada definida l’estructura de dades, s’afegeix la funció d’inicialització de
l’aplicació. Es fa servir el mètode ready de jQuery per iniciar l’aplicació una
vegada la càrrega del DOM s’hagi completat:

1 $(document).ready(function () {
2 var canvas = $("#banner").get(0), // Equivalent a: document.getElementById

(’banner’);
3 context = canvas.getContext("2d");
4

5 rotarAnuncis(context);
6 });

En el bloc d’inicialització només ha calgut obtenir el context de l’element canvas
que s’haurà de passar a la funció rotarAnuncis i que l’utilitzarà per iniciar la
rotació d’anuncis.

Fixeu-vos que seria molt fàcil ampliar aquest codi per suportar múltiples àrees
d’anuncis, només caldria canviar el comptador de l’anunci actual per suportar
múltiples àrees i començar a rotar els anuncis dins de la funció d’inicialització
amb les diferents àrees.
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1 function rotarAnuncis(context) {
2 establirAnunci(context);
3 setTimeout(function () {
4 anunciActual++;
5 rotarAnuncis(context);
6 }, TEMPS_ENTRE_ANUNCIS);
7 }

La funció rotarAnuncis també és molt simple: estableix l’anunci canvas del
qual s’ha passat el seu context com a argument, i després inicia un temporitzador
per incrementar el comptador d’anunci actual i cridar-se a si mateix.

Vegeu la implementació d‘establirAnunci, on es presenta un nou mètode
jQuery, el mètode unbind:

1 function establirAnunci(context) {
2

3 var anunci = anuncis[anunciActual % anuncis.length],
4 $banner = $(’#banner’).attr(’title’, anunci.titol);
5

6 // Ens assegurem que no existeixi ja un event de tipus click
7 $banner.unbind(’click’);
8

9 // Lliguem la funció a l’event click
10 $banner.click(function () {
11 window.open(anunci.url, ’_blank’);
12 });
13

14 dibuixarAnunci(anunci.imatge, context);
15 }

Fixeu-vos que s’ha fet ús de l’operació mòdul per evitar haver de controlar si el
comptador d’anunci actual es troba fora de rang. A continuació podeu veure que
es crida el mètode jQuery unbind, això serveix per eliminar qualsevol detector
d’events lligat a l’event passat com a paràmetre (click). Si es fa així es poden
provocar conflictes en fer clic a l’anunci, ja que es produeixen crides a les funcions
anteriors.

Una vegada deslligades totes les funcions de l’event click, es procedeix a lligar-
lo a la funció que correspon, i que provoca l’apertura d’una nova pàgina, a una
pestanya o finestra diferent, amb l’URL de l’anunci: window.open(anunci.url,
‘_blank’);.

Finalment, només resta dibuixar l’anunci:

1 function dibuixarAnunci(imatge, context) {
2 var img = new Image();
3

4 img.onload = function () {
5 context.drawImage(img, 0, 0);
6 };
7

8 img.src = imatge;
9 }

Podeu veure l’exemple complet en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-
m09/pen/pywrJP i la seva visualització a la figura 2.39.
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Figura 2.39. Bàner mostrant un
dels anuncis

Aquest codi és molt simple, però conté un element molt important. Primer es crea
un element de tipus image d’HTML5, i a continuació, abans d’establir l’origen
de la imatge, s’afegeix una funció que serà cridada una vegada finalitzi la càrrega
de la imatge, aquí és on afegim el codi que la dibuixarà al canvas. Si no s’afegeix
el codi de la funció onload abans d’establir l’origen és possible que aquesta acabi
de descarregar-se sense cridar la funció, especialment si aquesta es troba en local
o emmagatzemada a la memòria cau del navegador.

S’ha de tenir en compte que els recursos de la pàgina es continuen carregant encara
que hagi finalitzat la càrrega del DOM. Això vol dir que el codi pot començar a
executar-se abans que les imatges s’hagin descarregat, la qual cosa provocarà que
no es mostrin al canvas i per tant que no funcioni correctament. Per aquesta
raó, sempre que treballeu amb imatges i l’element canvas heu de gestionar
l’esdeveniment onload de la imatge, ja sigui creant un gestor de descàrregues o
directament.

Finalment, s’estableix l’origen de la imatge, que es carregarà automàticament; a
continuació dispararà l’event onload i es dibuixarà al canvas.

2.3 Els drets d’autor i l’ús de les llicències

Cal tenir en compte la qüestió dels drets d’autor i de l’ús de les llicències, ja que
sense aquest coneixement podeu trobar-vos molts problemes a l’hora d’utilitzar
elements que no hagin estat creats exclusivament per vosaltres.

Un punt molt important a l’hora de treballar amb elements multimèdia és que de
vegades no es té clar si es pot fer servir un element en les nostres pàgines web
o aplicacions, si podem editar-lo o si algú pot fer servir el vostre treball sense el
vostre consentiment.

Fins i tot en el cas d’haver comprat una fotografia o cançó, això no us dóna
automàticament el dret de fer-la servir, i per aquesta raó s’ha de tenir molt en
compte sota quina llicència s’ha adquirit l’element i en cas de dubte consultar
amb l’autor.
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2.3.1 Drets de la propietat intel·lectual

Tota obra està subjecta als drets d’autor, de manera que en cas de dubte sempre
es pot donar per suposat que una obra determinada està protegida i no es pot fer
servir sense contactar primer amb el seu autor.

Per aquesta raó és imprescindible consultar sempre la llicència de qualsevol
material que vulgueu fer servir, allà trobareu què se’n pot fer i què no. Un exemple
són els llocs web de descàrregues de recursos que permeten als autors distribuir
les seves creacions com a mostres del seu de treball, de demostració o de manera
completament lliure.

Pel mateix motiu també és important incorporar la llicència d’ús als vostres
treballs, ja que segons la llicència que feu servir se’n podrà fer un ús o un altre
del nostre treball o les vostres publicacions.

2.3.2 Llicències

En el cas del disseny d’aplicacions web trobareu que a la vostra feina es poden
aplicar diferents tipus de llicències; per una banda, part de la nostra feina pot ser
creativa (dissenys d’imatges), i per una altra, normalment inclourà codi, i per tant
s’aplicarien llicències de programari.

En tot cas, es poden distingir dos grans grups:

• Llicències amb copyright: si no s’especifica una altra cosa, tota obra és
considerada automàticament amb copyright, no cal fer cap acció específica
ni indicar-ho. Aquesta protecció permet a l’autor explotar la seva obra i
cedir part dels seus drets a altres.

• Llicències amb copyleft: aquests tipus de llicències permeten a un autor
renunciar als seus drets sobre l’obra, de manera que aquesta pot ser copiada,
derivada, modificada i redistribuïda. Sempre s’ha d’incloure la llicència on
s’especifica què pot i què no pot fer la persona que rep una còpia, per evitar
per exemple que la redistribueixin sense aplicar-hi el copyleft. Dintre del
copyleft podem trobar també llicències amb copyleft parcial. Una de les
més conegudes d’aquest tipus és Creative Commons.

Un tipus de llicències molt utilitzades actualment són les Creative Commons.
Aquestes comparteixen alguns punts amb el copyleft, ja que permeten als autors
renunciar a part dels seus drets sobre les seves obres, de manera que poden ser
compartides molt fàcilment.

Aquestes llicències tenen dos punts forts: per una banda, són molt fàcils d’enten-
dre (com pot apreciar-se a la figura 2.40), i per una altra poden combinar-se per
formar els següents sis tipus, més el de domini públic:

Més informació sobre la
propietat intel·lectual

Podeu trobar més informació
sobre els drets de la propietat
intel·lectual a la web del
Ministeri de Educació, Cultura i
Esport: goo.gl/83dWgO.

Drets d’autor i programari

S’ha de tenir en compte que en el
cas del programari, pel que fa als
drets d’autor, s’ha d’enregistrar
com a “obra literària”.

Podeu trobar més
informació sobre les
llicències Creative
Commons a
cat.creativecommons.org.
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Per què no s’utilitza
Creative Commons per al

programari?

Encara que pot ser temptador fer
servir una llicència Creative

Commons per al programari, és
desaconsellat per la mateixa

organització. El que fan servir, i
recomanen, per al programari
lliure són les llicències GPL.

• CC0: domini públic. Renunciem a tot dret sobre l’obra (excepte als
irrenunciables).

• CC BY: reconeixement. Permet distribuir, remesclar, retocar i crear a partir
de l’obra, fins i tot amb fins comercials, sempre que s’acrediti l’autor.

• CC BY-SA: reconeixement-compartir igual. Com l’anterior, però l’obra
s’ha de distribuir amb les mateixes condicions.

• CC BY-ND: reconeixement-sense obra derivada. Aquesta llicència no
permet crear obres derivades, es pot distribuir l’obra comercialment però
de manera íntegra i acreditant l’autor.

• CC BY-NC: reconeixement-no comercial. Amb aquesta llicència no és
possible fer un ús comercial de l’obra.

• CC BY-NC-SA: reconeixement-no comercial-compartir igual. Aquest tipus
no permet fer un ús comercial i la distribució s’ha de fer sota les mateixes
condicions.

• CC BY-NC-ND: reconeixement-no comercial-sense obra derivada. Aques-
ta és l’opció més restrictiva, atès que no permet modificar l’obra ni
comercialitzar-la.

Figura 2.40. Semàfor Creative Commons

Font: Marko Txopitea “Txopi” (commons.wikimedia.org)
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Es poden trobar una gran quantitat de llicències de programari lliure, això és
perquè no existeix un acord global sobre què és el programari lliure i el programari
obert. Alguns desenvolupadors són partidaris que tot ha de ser lliure i gratuït,
mentre que d’altres opinen que el codi ha de ser lliure però s’ha de pagar. És a dir,
si una persona compra un programari determinat, aquest ha d’anar acompanyat
del codi font.

Rendibilitzar el programari lliure

Una pràctica habitual per rendibilitzar els projectes de programari lliure és facilitar la base
i cobrar després els serveis de consultoria, d’instal·lació, vendre llibres, desenvolupament
de plugins, etc.

Un exemple de programari obert d’aquest tipus és Wordpress; per una banda, tenim el
codi de forma gratuïta i, per una altra, es poden contractar els seus serveis d’allotjament
i consultoria, comprar temes i plugins de tercers, llibres sobre diferents aspectes de
Wordpress, etc.

Entre aquestes llicències, les més utilitzades són:

• GNU General Public License (GPL) 2.0 i 3.0: escrita originàriament
per Richard Stallman, aquesta llicència garanteix a l’usuari final executar,
estudiar, compartir i modificar el programari, raó per la qual s’ha d’adjuntar
o oferir el codi font. Aplica el copyleft, de manera que les obres derivades
només poden ser distribuïdes sota els mateixos termes de llicència, encara
que permet vendre les obres derivades a qualsevol preu. Com que obligatò-
riament ha d’adjuntar el codi font, no permet incloure aquest codi junt amb
programari privatiu.

• MIT License: creada pel Massachussetts Institute of Technology, aquesta
llicència és molt semblant a la GNU GPL, però es pot distribuir com a
programari privatiu i no adjuntar el codi font.

• Apache License 2.0: aquesta és com la del MIT, garanteix els mateixos
drets que la GNU GPL amb la possibilitat de no adjuntar el codi font, però
afegeix expressament els drets sobre patents per fer-lo servir.

• BSD License 2.0: molt similar a les dues anteriors, no és gaire recoma-
nable usar-la, perquè pot ser confosa amb la versió BSD original, que és
defectuosa. Per aquesta raó és més recomanable fer servir Apache License
2.0.

En resum, el més habitual és que es faci servir una llicència GPL 3.0 si no
voleu reservar-vos cap dret o una Apache License 2.0 si es vol reservar el dret
de distribuir el codi font amb el programari lliure.

En cas de voler combinar diferents elements o codi (per exemple, llibreries), s’ha
de tenir en compte que les seves llicències han de ser compatibles, aplicant-se
sempre l’aspecte més restrictiu, però en cap cas es podran fer servir si una obliga
a fer una cosa i l’altra la contrària. Per exemple, les quatre llicències de programari
comentades anteriorment són compatibles amb GPL.

GNU GPL i programari
privatiu

Encara que aquesta llicència
obliga a distribuir el programari
amb el codi font, és possible
llicenciar una mateixa obra o
codi sota diferents llicències, de
manera que seria possible
distribuir el programari sota GPL
i vendre’l a una companyia sota
una llicència amb copyright.

Es pot consultar una llista
completa de llicències
lliures al lloc web de GNU:
www.gnu.org/licenses
/license-list.html.
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Combinar dues imatges sota llicència Creative Commons

En el cas de tenir dues imatges sota llicència Creative Commons, si una és CC0 (domini
públic) i l’altra és CC-BY (atribució), l’obra derivada podrà distribuir-se sempre que s’acrediti
l’autor, perquè hi obliguen les restriccions CC-BY.

Combinar una llibreria amb llicència GPL i una altra de programari privatiu de tercers

En aquest cas hi ha una incompatibilitat, ja que la llicència GPL ens obliga a distribuir
el codi font del programari i la llicència del software primitiu no ens permet distribuir-lo (i
segurament tampoc ens l’han facilitat).

No seria possible combinar aquestes dues llibreries, i s’hauria de cercar una altra solució
alternativa.

2.3.3 Recursos amb llicències fàcilment localitzables

A Internet podem trobar molts llocs de descàrregues, però només una minoria
posen a la nostra disposició quines llicències s’apliquen a aquests recursos o si
podeu reutilitzar-los pels vostres propis interessos.

Alguns d’aquests llocs estan dedicats a la venda d’aquests recursos, siguin
dibuixos, música o fotografies, proporcionant una part de manera gratuïta per
aconseguir més visites, i la resta de pagament (generalment lliures de regalies,
Royalty Free).

Altres llocs on es poden trobar imatges amb llicències permissives són llocs
dedicats a promocionar els treballs dels artistes.

A continuació teniu una llista de llocs on podeu trobar diferents tipus de recursos
que o bé mostren les llicències d’aquests, en gran part permissives, o són de domini
públic:

• Fonts:

– Google Fonts: www.google.com/fonts

– Dafont: www.dafont.com

• Música i sons:

– as3sfxr (generador de sons de 8 bits): www.superflashbros.net/as3sfxr

– Freesound (sons): www.freesound.org/browse

– Free Music Archive (música): www.freemusicarchive.org

– incompetech (música): incompetech.com

• Imatges:

– flaticon (imatges vectorials): www.flaticon.es

– Unsplash (fotografies en alta resolució, CC0): unsplash.com

– Behance: www.behance.net

– DeviantArt: www.deviantart.com
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• Codi:

– CodePen (tots els pens són codi lliure): codepen.io

– GitHub (consultar llicències per a cada projecte): github.com
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Introducció

Les pàgines web són un servei universal. Des de qualsevol racó del món, en
qualsevol condició, fent servir molts i diversos dispositius d’accés, una pàgina web
haurà de poder ser visitada per totes aquelles persones que disposin de connexió a
Internet. Aquest fet fa que les pàgines web hagin de ser accessibles per a qualsevol
perfil d’usuari que les pugui consultar. També, per altra banda, que una pàgina web
sigui més o menys visitada depèn del fet que sigui més o menys amigable per a
l’usuari.

En aquesta unitat es treballen els conceptes d’accessibilitat i usabilitat web i
la importància que una web estigui dissenyada seguint els estàndards que es
defineixen en aquests àmbits.

En l’apartat “Accessibilitat web” s’explica com garantir que qualsevol persona,
independentment de les seves condicions físiques/cognitives i culturals, pugui
accedir de manera efectiva a una pàgina web determinada. Així, s’exposa la
normativa desenvolupada per WCAG, pertanyent al consorci W3C, que permetrà
definir les pautes i els criteris que ha d’acomplir una web per aconseguir un dels
tres graus d’accessibilitat (A, AA o AAA). Seguidament, es proporcionaran un
seguit d’eines informàtiques per fer l’anàlisi i l’avaluació de l’accessibilitat web
i s’aplicaran, en un cas pràctic, tots els conceptes estudiats. També s’explicarà
com s’adapten els navegadors i altres tipus de tecnologies a l’accessibilitat web.
Finalment, es veu com una web dissenyada sota els paràmetres d’accessibilitat
beneficia el posicionament a la xarxa (SEO) i el màrqueting digital, conceptes
dels quals també es fa una breu exposició.

L’apartat “Usabilitat web” s’inicia explicant la importància de conèixer els objec-
tius d’una web i el perfil d’usuaris que hi accediran per al disseny d’una interfície.
Així, s’introdueix el concepte d’usabilitat com el conjunt d’aquells elements que
fan que la web sigui amigable, atractiva, intuïtiva i fàcil d’aprendre. Seguidament,
s’expliquen els principis d’usabilitat i també les tècniques i les eines informàtiques
per tal de fer una anàlisi objectiva de qualsevol web. Finalment, s’explica
com portar a terme la verificació de la usabilitat des de diferents navegadors i
dispositius, i en un cas pràctic s’apliquen tots els conceptes estudiats.

En finalitzar aquesta unitat hauríeu de ser capaços de desenvolupar, analitzar i
avaluar una web seguint els estàndards definits d’accessibilitat i usabilitat web.
Per superar amb èxit aquesta unitat caldrà que estudieu el material i que feu les
activitats i els exemples que s’hi proporcionen.





Disseny d’interfícies web 7 Accessibilitat i usabilitat web

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Desenvolupa interfícies web accessibles, analitzant les pautes establertes i
aplicant tècniques de verificació.

• Reconeix la necessitat de dissenyar webs accessibles.

• Analitza l’accessibilitat de diferents documents web.

• Identifica les principals pautes d’accessibilitat al contingut.

• Analitza els possibles errors segons els punts de verificació de prioritat.

• Assoleix el nivell de conformitat desitjat.

• Verifica els nivells assolits mitjançant l’ús de tests externs.

• Valida la visualització de la interfície amb diferents navegadors i tecnologi-
es.

2. Desenvolupa interfícies web amigables analitzant i aplicant les pautes d’usabi-
litat establertes.

• Analitza la usabilitat de diferents documents web.

• Valora la importància de l’ús d’estàndards en la creació de documents web.

• Modifica la interfície web per adequar-la a l’objectiu que persegueix i als
usuaris als quals va dirigit.

• Verifica la facilitat de navegació d’un document web mitjançant diferents
perifèrics.

• Analitza diferents tècniques per verificar la usabilitat d’un document web.

• Valida la usabilitat de la interfície web creada en diferents navegadors i
tecnologies.
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1. Accessibilitat web

Una pàgina web és universal, és a dir, si s’ha creat de manera pública i s’ha penjat
en un servidor sense restriccions qualsevol persona, independentment de les seves
condicions personals i culturals, des de qualsevol dispositiu i ubicació física amb
connexió a Internet, ha de poder accedir i navegar pels seus continguts.

Però, quins són els problemes que els usuaris es poden trobar a l’hora d’accedir a
una pàgina web? Majoritàriament, aquests es solen centrar en limitacions físiques
i/o cognitives de l’usuari que hi vol accedir; per exemple, limitacions visuals o
auditives que fan que l’usuari no pugui accedir a un determinat contingut de la
web. També caldrà tenir en compte altres tipus de limitacions d’accés alienes als
usuaris que hi accedeixen, i que estan lligades al mateix disseny de la pàgina.

Així, a l’hora de fer el disseny de la interfície web s’haurà de tenir en compte
que aquesta acompleixi una sèrie de normes d’acord amb les establertes en el que
s’anomena disseny accessible, que garanteixi a qualsevol usuari l’accessibilitat a
tots els seus continguts.

Les pautes i els principis de disseny accessible les estableix l’W3C, és a dir,
el Consorci World Wide Web, com a associació internacional que treballa per
desenvolupar normes i estàndards per a la web. L’W3C defineix una sèrie de
principis generals de disseny accessible, com són, entre d’altres, el fet de portar
a terme el disseny de la web tenint en compte els diferents dispositius, fer servir
fulls d’estils, avaluar la conveniència d’uns colors o uns altres i donar a l’usuari el
control d’interacció a la web.

Logo del consorci W3C

Per valorar si una determinada web està dissenyada sota els criteris d’accessibilitat
caldrà seguir un procés que consistirà en la revisió de la normativa que regeix els
principis d’accessibilitat, així com pautes, criteris i recomanacions descrites, fent
servir eines i mètodes per poder analitzar i valorar el disseny accessible de la web.

1.1 Normativa de W3C a l’accessibilitat web

L’ús d’Internet i la creixent diversitat de pàgines web ha generat la necessitat de
crear programes, llenguatges de programació i altres sistemes de comunicació,
com protocols HTTP, que assegurin la comunicació entre els desenvolupadors
d’aquestes pàgines i els usuaris finals, així com també l’accés als seus continguts.

En els nostres dies, l’accés a la informació s’ha convertit en una
necessitat, però també en un dret. Aquest dret és per a totes les persones,
independentment de les limitacions que puguin tenir.

HTTP, Hypertext Transfer
Protocol, és el protocol de
comunicació a través
d’Internet.
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Es considera Tim
Berners-Lee el creador de

la World Wide Web l’any
1989. També va crear la

primera versió del
llenguatge de marques

HTML i del sistema URL.

Justament, si es considera l’accés a la informació com un dret per a les persones,
caldrà analitzar quines dificultats i barreres poden tenir algunes d’elles per accedir
als continguts i establir una regularització que ajudi a garantir aquest dret.

Les dificultats de les persones per accedir a un lloc web poden ser diverses i,
majoritàriament, podrien englobar-se en aquelles que són pròpiament limitacions
físiques i/o cognitives, així com també d’altres de tipus socioeconòmic, nivell
cultural o d’ubicació geogràfica.

Entre el que serien limitacions físiques podríem definir la següent classificació:

• Limitacions motrius. Problemes i dificultats per moure les mans: distròfia
muscular, tensió muscular, tremolors, amputacions...

• Limitacions visuals. Daltonisme, ceguesa, baixa visió...

• Limitacions auditives. Sordesa o dificultats d’audició.

Les limitacions cognitives corresponen al dèficit d’atenció i a les habilitats
lògiques i de dislèxia, entre d’altres.

La universalització d’Internet també ha fet que es detecti la necessitat d’una
regularització, és a dir, l’establiment d’unes regles o estàndards que tothom que
dissenyi una pàgina web hagi d’acomplir. Aquestes normes no tan sols haurien de
definir unes pautes considerades tècnicament correctes, sinó que també hauran de
fer respectar els drets dels usuaris i garantir que hi puguin accedir sense obstacles.

L’W3C el va fundar l’any 1994 Tim Berners-Lee al MIT (Massachusetts Institute
of Technology). Aquest consorci internacional té la missió d’establir uns criteris
que regulin tot allò relacionat amb Internet i amb la World Wide Web com per
exemple:

• continguts

• tecnologies d’accés

• navegadors

• llenguatges de marques

• accessibilitat

L’objectiu principal d’aquest consorci és l’establiment d’una regularització a
nivell mundial, però altres objectius també són garantir la persistència d’Internet
i procurar que a través de les seves recomanacions i estàndards es pugui garantir
que continuï creixent de manera sostenible a llarg termini, i garantir la igualtat
d’oportunitats de tots els usuaris a Internet.

“El poder de la web rau en la seva universalitat. L’accés per a qualsevol persona,
independentment de la discapacitat que presenti, és un aspecte essencial.”

Tim Berners-Lee, director del W3C i inventor de la World Wide Web (www.w3.org).
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Independentment del maquinari, del programari, de l’idioma, de la cultura, de
la localització geogràfica o de les habilitats i capacitats físiques i cognitives dels
usuaris, l’W3C pretén regular l’accessibilitat d’aquests a tots els llocs web per
igual. Entre les seves línies de treball es troben les següents:

• Iniciativa d’accessibilitat web (WAI). És el grup de treball que desenvo-
lupa les pautes per facilitar l’accés a la informació web a tots els usuaris,
independentment de les seves capacitats.

• Internacionalització. És el grup de treball que s’encarrega de fer d’enllaç
entre les diverses organitzacions internacionals del W3C i fer que sigui
possible la utilització de diferents tecnologies web amb diferents llenguatges
i cultures.

• Web mòbil per al desenvolupament social (MWI). Amb l’objectiu de
garantir l’accessibilitat web des de qualsevol dispositiu, aquest grup treballa
aspectes com les bones pràctiques en les webs mòbils i en les apps que es
desenvolupen. L’objectiu és que aquestes es converteixin en recomanacions
que puguin ser d’utilitat per als desenvolupadors, entre les quals hi ha les
d’aprofitar les característiques dels dispositius o optimitzar l’ús de les dades
a la navegació. Podeu consultar algunes d’aquestes bones pràctiques a:
www.w3.org/TR/mwabp.

Dintre dels treballs i els estudis elaborats al W3C ens fixarem en els relatius a
l’accessibilitat, concretament en les normatives recollides pel grup de treball ano-
menat WAI, la Web Accessibility Initiative. Aquestes normatives volen establir
una sèrie de regles senzilles i entenedores que defineixin el grau d’accessibilitat
als continguts web.

Les regles i les pautes pretenen marcar unes guies tècniques i conceptuals que
permetin crear pàgines web que arribin a un públic al més ampli possible, incloent-
hi persones amb possibles discapacitats de qualsevol tipus.

Es defineixen tres graus d’accessibilitat per a una determinada pàgina web:

• Grau A: acompleix els mínims d’accessibilitat.

• Grau AA: acompleix una accessibilitat estesa.

• Grau AAA: acompleix els màxims d’accessibilitat.

Dintre del grup de treball WAI es treballen tres tipologies diferents de pautes i
regles:

• WCAG: Web Content Accessibility Guidelines, és a dir, les pautes d’ac-
cessibilitat al contingut del web. Aquestes pautes estan dirigides a aquells
encarregats de la creació de pàgines web, és a dir, als seus dissenyadors i
als responsables de fer que els continguts siguin accessibles.

Podeu trobar més
informació de la Web
Accessibility Initiative (WAI)
a www.w3.org/WAI.

Podeu trobar més
informació de la Mobile Web
Initiative (MWI) a
www.w3.org/Mobile.
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A l’apartat de Guies Breus
d’W3C,

w3c.es/Divulgacion/Guias
Breves/Accesibilidad,

podeu trobar un guió dels
aspectes més importants

esmentats en aquest
apartat, així com

informació addicional.

• ATAG: Authoring Tool Accessibility Guidelines, és a dir, les pautes d’ac-
cessibilitat per a les eines d’autor. Aquestes pautes estan dirigides a aquells
programadors o a aquelles organitzacions encarregades del programari per
a la creació de pàgines web. Aquests programaris hauran d’oferir facilitats
i eines als creadors de pàgines web per garantir l’accessibilitat dels seus
continguts.

• UAAG: User Agent Accessibility Guidelines, és a dir, les pautes d’accessibi-
litat per a agents d’usuari. Aquestes pautes estan dirigides a aquells progra-
madors o a aquelles organitzacions encarregades de crear programaris per
accedir a pàgines web, és a dir, navegadors en la gran majoria dels casos.
Aquests navegadors hauran de proporcionar característiques que facilitin
l’accés als continguts web a tot tipus d’usuaris.

Les directrius establertes als tres tipus de pautes estan relacionades entre si, i la
seva aplicació conjunta és la que marca l’èxit una pàgina web accessible de grau
AAA.

En la figura 1.1 es poden observar les diferències entre les tipologies diferents de
pautes d’accessibilitat.

Figura 1.1. Tipus de pautes del grup de treball WAI

Font: http://www.w3.org/WAI/

En particular, les WCAG són les pautes més reconegudes internacionalment, i
també les que es troben més a l’abast dels responsables de la creació, manteniment
i actualització de les pàgines web.

1.2 Webs accessibles: principis generals de disseny accessible

La falta de regulació dels aspectes relacionats amb l’accessibilitat i les pàgines
web a les normatives internacionals ha provocat que molts països hagin adoptat
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les pautes i els principis establerts per la W3C com a base per a la seva legislació
local.

A Espanya, la normativa legal marca que les lleis s’han de basar en la Constitució,
el dret europeu o en pautes que hagin desenvolupat altres organismes oficials
de normalització. Per aquesta raó, les pautes creades per la W3C no es poden
referenciar de manera directa per les lleis espanyoles, i s’han creat altres normes.

L’any 1999 es van publicar les recomanacions de la W3C anomenades
WCAG 1.0, consistents en catorze pautes que indiquen com crear continguts
web per a qualsevol pàgina que facin que els seus continguts es puguin
considerar accessibles.

Les pautes creades pel grup de treball WAI del W3C estaven inicialment planteja-
des per a qualsevol persona amb discapacitats. Finalment han servit de base per a
qualsevol creador de pàgines web i per a qualsevol tipus de dispositiu (ordinadors,
mòbils, tauletes...).

Les pautes de les WCAG 1.0 són les que s’enumeren a continuació:

1. Pauta 1: proporcionar alternatives equivalents pel contingut visual
i auditiu. Es recomana aportar continguts alternatius, moltes vegades
descripcions en format text, per acompanyar els continguts no visuals, com
poden ser els àudios o els vídeos penjats a les pàgines web.

2. Pauta 2: no basar el disseny només en el color. En el cas de voler remarcar
parts d’un text o apartats concrets dels continguts a una determinada pàgina
web, si només es fa servir el color com a diferenciació per a aquestes parts
molts usuaris podran no apreciar aquestes diferències. Per exemple, pot ser
que estiguin accedint als continguts a través d’una pantalla sense colors o
només en format text.

3. Pauta 3: utilitzar marcadors i fulls d’estil, i fer-ho correctament.
La utilització de certes possibilitats tecnològiques s’ha de dur a terme
d’una manera correcta, seguint les indicacions i recomanacions de cada
metodologia.

4. Pauta 4: aclarir l’ús del llenguatge natural. Un exemple per a aquesta
pauta són els acrònims. Si es fa servir l’acrònim WCAG en algun moment
(normalment, la primera vegada que es fa servir) del text s’ha d’haver indicat
quin és el significat de cada lletra. Cal seguir aquesta pauta, ja que alguns
dispositius de lectura de text per a persones amb problemes visuals o de
traducció al braille no seran capaços d’identificar aquesta informació.

5. Pauta 5: crear taules que es transformen correctament. Cal tenir
en compte, en crear continguts, que hi haurà aplicacions o navegadors
que interpretaran els continguts per traduir-los, cosa que fa que es tingui
l’obligació de fer les coses com cal per no dificultar aquesta tasca. Aquest
fet és important en la creació de les taules, que hauran de tenir ben definits
els seus marcadors i altres característiques.

La informació de l’oficina
espanyola del W3C la
trobareu a: www.w3c.es.

La informació de les
pautes de la WCAG 1.0 la
podeu trobar a:
www.w3.org/TR/WCAG10.
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6. Pauta 6: assegurar que les pàgines que incorporen noves tecnologies
es transformen correctament. Cal tenir present les regles de les darreres
tecnologies que es fan servir en publicar els continguts del web i validar que
siguin correctes.

7. Pauta 7: garantir el control de l’usuari als canvis de contingut sensible
al temps. Caldrà validar i garantir el funcionament de tots els components
i tecnologies utilitzades a la web, especialment d’aquelles que han de
permetre la interacció i el control per part de l’usuari, com les barres de
desplaçament, l’execució automàtica dels vídeos quan s’accedeix a uns
continguts determinats, les actualitzacions automàtiques... L’usuari ha de
poder controlar i aturar, per exemple, aquests components o parts dels
continguts.

8. Pauta 8: assegurar l’accessibilitat directa de les interfícies d’usuari
incrustades. En tota pàgina web pot haver-hi alguns objectes incorporats
que tinguin la seva pròpia interfície; per exemple, un objecte Java o un
objecte Flash. Caldrà que aquests objectes acompleixin també les pautes
de l’accessibilitat.

9. Pauta 9: dissenyar amb independència del dispositiu. Aquesta pauta ens
indica que no podem dissenyar una pàgina web pensant en un tipus concret
de dispositiu d’entrada o de sortida. Cal preparar un disseny al qual li siguin
indiferents els dispositius perifèrics que es facin servir per interactuar amb
la web.

10. Pauta 10: usar solucions provisionals dels usuaris. Cal fer servir
solucions d’accessibilitat provisionals fins que les ajudes tècniques dels
navegadors obsolets operin correctament.

11. Pauta 11: usar tecnologies i pautes W3C. Cal utilitzar les pautes i les
tecnologies de la W3C en tota la pàgina web. En aquells llocs o apartats
on no sigui possible fer servir les tecnologies W3C, o on fent-les servir
s’obtingui una pàgina web que no es transforma correctament, caldrà oferir
una versió alternativa d’aquell contingut.

12. Pauta 12: proporcionar informació de context i orientació. Aquesta
informació pretén ajudar els usuaris a entendre la resta de continguts
de la pàgina web dissenyada que es considerin de complex enteniment.
L’agrupació dels elements de relació semblant ajudarà a aquesta orientació
i serà bàsica per als discapacitats cognitius i visuals.

13. Pauta 13: proporcionar mecanismes clars i consistents de navegació.
Aquests mecanismes tenen com a objectiu facilitar a tots els usuaris la cerca
d’aquella informació que necessitin.

14. Pauta 14: assegurar que els documents siguin clars i simples. Si els
documents acompleixen aquestes característiques seran molt més senzills
de comprendre i utilitzar.

Les 14 pautes o nivells enumerats es desglossen en 65 punts de control. Cadascun
d’aquests punts té assignat un nivell de prioritat:
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1. Prioritat 1, els que són obligatoris d’acomplir i que estableixen un grau A
quant a l’accessibilitat de les pàgines web.

2. Prioritat 2, els que s’haurien d’acomplir i que estableixen un grau AA quant
a l’accessibilitat de les pàgines web.

3. Prioritat 3, els que es podrien acomplir i que estableixen un grau AAA
quant a l’accessibilitat de les pàgines web.

Tornant a les lleis espanyoles, en no ser la W3C un organisme oficial de
normalització, l’any 2004 es va crear la norma UNE 139803:2004, que inclou
les pautes especificades a les WCAG 1.0 que han d’acomplir les pàgines web
i els seus continguts perquè puguin ser accessibles. El nom d’aquesta norma
és “Aplicaciones informáticas para persones con discapacidad. Requisitos de
accesibilidad para contenidos en la web”.

De fet, existeix una relació directa entre les pautes i els punts de control de les
WCAG 1.0 i l’estipulat a la norma UNE.

Cal destacar que, posteriorment a la norma UNE 139803:2004, s’estableixen un
Reial decret i una Llei que tenen relació:

• El “Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas
con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con
la sociedad de la información y medios de comunicación social” (Reial
decret 1494/2007)

• La “Ley de impulso de la sociedad de la información” (Llei 56/2007, també
coneguda com a LSI).

• La Llei 49/2207, que regula les sancions en matèria d’“Igualdad de Oportu-
nidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con
Discapacidad”.

Aquests decrets i lleis marquen, per exemple, fortes sancions econòmiques per a
les organitzacions publiques o amb un mínim de treballadors o facturació que no
acompleixin un grau de AA a les pautes de la norma UNE 139803:2004, és a dir,
les pautes de les WCAG 1.0.

Posteriorment, l’any 2012, la norma UNE 139803:2012 s’actualitza i substitueix
l’anterior del 2004. La principal novetat és que aquesta nova norma referencia les
recomanacions d’accessibilitat de les WCAG 2.0 i indica clarament quines parts
es consideren requisits en la creació de pàgines web accessibles i estableixen els
seus nivells de prioritat.

Hores d’ara, a Catalunya no hi ha una norma específica, però sí que ens trobem
amb el compromís que aquelles web que depenen dels organismes públics han
d’arribar a un nivell d’acompliment AAA.

Més informació normativa
i de lleis d’accessibilitat a
Espanya a aquest apartat
de la web de la Universitat
d’Alacant: goo.gl/om3Jb9.

Al portal d’administració
electrònica (PAe),
administracionelectronica
.gob.es, a l’apartat
“Accessibilitat”, hi ha tota
la normativa
d’accessibilitat digital que
qualsevol ciutadà ha de
conèixer.
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1.3 Pautes d’accessibilitat al disseny web: evolució de les WCAG 1.0
a les WCAG 2.0

Les pautes d’accessibilitat del disseny web WCAG 2.0 són una evolució de les
WCAG 1.0 que, entre d’altres, aporten unes recomanacions que serviran per
validar l’accessibilitat de les pàgines web. Alguns problemes que s’havien trobat
amb les pautes de la primera versió és que diferents pàgines web amb una
accessibilitat avui en dia considerada deficient podrien acomplir algunes de les
14 pautes de les WCAG 1.0. a causa del fet que algunes d’aquestes eren massa
ambigües i subjectives.

A l’igual que les WCAG 1.0 van aparèixer com unes recomanacions que inespe-
radament, al cap de poc temps, molts països van recollir en la seva legislació, les
WCAG 2.0 van aparèixer amb una responsabilitat molt més gran, quasi com una
obligació d’actualitzar i millorar allò proposat a les WCAG 1.0, que molts països
i molts professionals de l’àmbit del desenvolupament de les pàgines web estaven
esperant.

Una altra característica diferencial de les WCAG 2.0 és la documentació de suport
que aporta a les pautes. Aquesta documentació pretén oferir tot tipus de facilitats
i enteniment a la utilització de les pautes, els criteris i les tècniques, fent-les molt
més didàctiques i menys ambigües que les de la versió 1.0, però, sobretot, molt
més senzilles de testejar.

Les WCAG 2.0 no es tanquen a cap tecnologia en concret (ni de programari ni de
maquinari), queden obertes a totes les tecnologies que puguin anar apareixent en
el futur. Aquestes pautes també estan més orientades a la usabilitat i preveuen més
possibles discapacitats en els usuaris que les pautes de la primera versió.

A més a més, s’han de tenir en compte nous aspectes que aporten les WCAG 2.0:

• Controlen els errors derivats de l’entrada incorrecta de dades per part dels
usuaris.

• La navegació per una pàgina web és un element essencial de l’accessibilitat.

• Components multimèdia: les WCAG 2.0 proporcionen detalls específics per
a la creació d’alternatives accessibles a aquest tipus d’objectes.

• Posen l’èmfasi en la importància de la identificació i descripció de qualsevol
component. Caldrà transmetre de manera no textual, sense text, el significat,
la posició i la ubicació de cada component.

• Es fa referència a un nou concepte, referent al temps que els usuaris estaran
observant o llegint uns continguts concrets d’una pàgina web.

• Estableix que els usuaris de tecnologies d’assistència, enteses com aquelles
que ajuden l’usuari a la utilització d’una determinada web o tecnologia, han
de ser capaços d’activar, modificar i llegir qualsevol tipus de component de
les interfícies.
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• Per facilitar l’accés a la informació que estan cercant els usuaris dintre d’una
pàgina web, incorporen el concepte d’estructura semàntica de continguts,
és a dir, l’organització del codi i dels continguts de manera estructurada en
aquelles pàgines web on no es fan servir CSS o altres tecnologies que ja
estructuren el codi i els continguts per si mateixos.

A finals de l’any 2008, la W3C va actualitzar les pautes establertes per la
WCAG 1.0 i va publicar la WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
2.0. Aquestes noves pautes són 12, organitzades en quatre grans principis:

• perceptibilitat

• operativitat

• robustesa

• comprensibilitat

A més de les 12 pautes, les WCAG 2.0 estableixen una sèrie de nivells de concreció
que entren molt més en detall per a cadascun dels principis i de les pautes que
recomanen, oferint també molts altres documents complementaris, així com eines
i mètodes.

Les WCAG 2.0 també segueixen la mateixa tipologia de classificació de nivells
d’acompliments amb els graus A, AA i AAA, igual que ho feien les WCAG 1.0.

En resum, les WCAG 2.0 estableixen un total de:

• 4 principis.

• 12 pautes no avaluables (distribuïdes entre els diferents principis).

• 61 criteris d’èxit avaluables (distribuïts entre les diferents pautes).

• 87 recomanacions i tècniques a acomplir, avaluables (distribuïdes entre els
diferents criteris).

Els principis fonamentals són els que identifiquen els quatre conceptes més
importants en termes d’accessibilitat i sota els quals s’agruparan les pautes, els
criteris i les recomanacions. Les pautes ofereixen els objectius més bàsics per
fer els continguts d’una pàgina web accessibles. Les recomanacions ens ajuden
a comprendre els criteris d’èxits avaluables (agrupats dintre de les pautes) i a
implementar-los i avaluar-los. Els criteris d’èxit avaluables són els que defineixen
els diferents nivells d’accessibilitat (A, AA o AAA).

Tots aquests principis, pautes i criteris d’èxit són estables, és a dir, no es van
modificant o actualitzant en el temps. En canvi, les tècniques i eines que han de
donar suport als desenvolupadors a implementar aquestes guies es van actualitzant
de manera periòdica.

Les WCAG 2.0 aporten, a més a més, els anomenats documents de suport.

Als “Annexos” d’aquest
apartat es poden trobar
totes les pautes o
directrius de la WCAG 2.0
agrupades per principis.

Els nivells de concreció són:
principis-pautes-criteris-
recomanacions.
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Als “Annexos” podeu
trobar tots els principis,

les pautes, els criteris i les
recomanacions de les

WCAG 2.0 desenvolupats.

Aquests pretenen complementar els principis, les pautes i les tècniques ja comenta-
des referenciant altres aspectes addicionals, també importants. La documentació
de suport està composta de:

• Com acomplir amb les WCAG 2.0. Document que inclou totes les
pautes, els criteris de conformitat i les tècniques perquè els creadors i
dissenyadors de pàgines web tinguin una referència en començar a desen-
volupar i avaluar els continguts de les seves pàgines web. En aquest
enllaç podeu trobar l’accés a aquesta documentació a la web del W3C:
www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref.

• Comprendre les WCAG 2.0. Document que aporta les indicacions ne-
cessàries per a comprendre i implementar les pautes i tècniques de les
WCAG 2.0. Per a cada pauta i per a cada criteri de conformitat dis-
posarem d’un breu document que l’ajudarà a comprendre. En aquest
enllaç podeu trobar l’accés a aquesta documentació a la web del W3C:
www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20.

• Tècniques per a les WCAG 2.0. Document amb les tècniques i els errors
habituals per a cada pauta amb exemples, codi font i proves. En aquest
enllaç podeu trobar l’accés a aquesta documentació a la web del W3C:
www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS.

• Documents per a les WCAG 2.0. Document amb descripcions de cóm es
relacionen i uneixen entre si els documents tècnics. Inclou un diagrama
clarificador. En aquest enllaç podeu trobar l’accés a aquesta documentació
a la web del W3C: www.w3.org/WAI/intro/wcag20.

Tota aquesta informació es pot ampliar accedint a la pàgina web de les empreses
que ofereixen certificacions d’accessibilitat dels seus llocs web a altres organitza-
cions. Un exemple és la consultoria Ilunion (consultoria.ilunion.com), que ofereix
aquest servei i permet mostrar l’èxit de l’auditoria amb una identificació.

Certificat d’auditoria d’accessibilitat
d’Ilunion

1.4 Concreció de les WCAG 2.0: principis, pautes, criteris i nivells
d’accessibilitat

Els quatre principis en els quals s’agrupen les pautes, els criteris d’èxit i les
recomanacions de les WCAG 2.0 engloben les característiques més importants que
hauran d’acomplir les webs que vulguin ser considerades d’òptima accessibilitat
i també les que vulguin oferir uns continguts més usables i correctes.

En la taula 1.1 es mostren, per a cada principi, les pautes o directrius d’accessibi-
litat de les WCAG 2.0.
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Taula 1.1. Resum de les pautes de les WCAG 2.0 agrupades pels quatre principis

Principis de disseny accessible Pautes o directrius d’accessibilitat WCAG 2.0

Perceptibilitat Pauta 1.1: alternatives textuals

Pauta 1.2: components basats en el temps

Pauta 1.3: continguts adaptables

Pauta 1.4: continguts distingibles

Operativitat Pauta 2.1: accessibilitat mitjançant teclat

Pauta 2.2: oferir temps suficient

Pauta 2.3: convulsions

Pauta 2.4: navegabilitat

Comprensibilitat Pauta 3.1: llegibilitat dels continguts

Pauta 3.2: predictible

Pauta 3.3: assistència als usuaris

Robustesa Pauta 4.1: maximitzar compatibilitat

El primer principi, el de la perceptibilitat, cerca que tota informació i components
de la pàgina web es presentin de manera que els usuaris els puguin percebre. Per
garantir això es presenten quatre pautes i els seus corresponents criteris d’èxit i
nivells d’adequació, que es mostren en la taula 1.2.

Taula 1.2. Principi: Perceptibilitat. Pautes, criteris d’èxit i nivells d’adequació.

Pautes o directrius Criteris d’èxit Nivell

Pauta 1.1: alternatives de text per
a continguts no textuals

Criteri 1.1.1 Tot contingut no
textual ha d’aportar una
alternativa representada amb text

A

Pauta 1.2: oferir alternatives per
als elements dependents del
temps

Criteri 1.2.1 Àudio i vídeo
pregravat

A

Criteri 1.2.2 Subtítols (pregravats) A

Criteri 1.2.3 Audiodescripcions o
continguts media alternatius
(pregravats)

A

Criteri 1.2.4 Subtitulat (en directe) AA

Criteri 1.2.5 Audiodescripció
(pregravat)

AA

Criteri 1.2.6 Llengua de signes
(pregravada)

AAA

Criteri 1.2.7 Audiodescripció
estesa (pregravada)

AAA

Criteri 1.2.8 Alternatives media
(pregravat)

AAA

Criteri 1.2.9 Només àudio (en
directe)

AAA

Pauta 1.3: creació de continguts
que es puguin mostrar en
diferents formats

Criteri 1.3.1 Informació i les seves
relacions

A

Criteri 1.3.2 Seqüència
significativa

A

Tota la informació sobre
les les WCAG 2.0 es pot
trobar completa a la
pàgina web
www.w3.org/TR/WCAG20.

A l’annex 1.2 es mostren a
nivell de resum les pautes
o directrius, els criteris
d’èxit i els seus nivells
d’adequació.
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A l’annex 1.3 es mostren,
a nivell de resum, les

pautes o directrius, els
criteris d’èxit i els seus

nivells d’adequació.

Taula 1.2 (continuació)

Pautes o directrius Criteris d’èxit Nivell

Criteri 1.3.3 Característiques
sensorials

A

Pauta 1.4: facilitar als usuaris
distingir entre els continguts oferts

Criteri 1.4.1 Color A

Criteri 1.4.2 Àudio A

Criteri 1.4.3 Contrast mínim AA

Criteri 1.4.4 Mida del text AA

Criteri 1.4.5 Imatges de text AA

Criteri 1.4.6 Contrast millorat AAA

Criteri 1.4.7 Fons d’àudio AAA

Criteri 1.4.8 Presentació visual AAA

Criteri 1.4.9 Imatges de text sense
excepció

AAA

En aquest primer principi, tots els criteris que fan referència a un nivell d’accessi-
bilitat del tipus AAA són aquells que anomenen els continguts tipus multimèdia
de les pàgines web, com pot ser l’àudio, les imatges, la llengua de signes... És a
dir, tot allò que no es pot llegir de manera directa i senzilla per part d’un lector
de text caldrà que estigui molt ben referenciat i comentat per poder considerar la
pàgina web de nivell AAA.

El segon principi és el de l’operativitat o també conegut com utilitzable. El que
cerca aquest principi és que a la pàgina web sigui possible executar els components
d’interfície d’usuari i de navegació. Per garantir això es presenten quatre pautes
o directrius i els seus corresponents criteris d’èxit i nivells d’adequació, que es
poden trobar en la taula 1.3.

Taula 1.3. Principi: operativitat. Pautes, criteris d’èxit i nivells

Pautes o directrius Criteris d’èxit Nivell

Pauta 2.1: fer llegibles i
comprensibles els continguts de
text

Criteri 2.1.1 Teclat A

Criteri 2.1.2 Teclat no bloquejat A

Criteri 2.1.3 Teclat (sense
excepció)

AAA

Pauta 2.2: oferir temps suficient
per llegir i utilitzar continguts

Criteri 2.2.1 Temps ajustable A

Criteri 2.2.2 Pausa, aturar, ocultar A

Criteri 2.2.3 Continguts sense
temps

AAA

Criteri 2.2.4 Interrupcions sense
temps

AAA

Criteri 2.2.5 Reautentificació AAA

Pauta 2.3: evitar convulsions i
atacs epilèptics amb els dissenys i
continguts

Criteri 2.3.1 Tres llampades o sota
llindar

A

Criteri 2.3.2 Tres llampades AAA
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Taula 1.3 (continuació)

Pautes o directrius Criteris d’èxit Nivell

Pauta 2.4: proporcionar ajudes als
usuaris per a navegació

Criteri 2.4.1. Accessos directes A

Criteri 2.4.2 Títol de la pàgina A

Criteri 2.4.3 Ordre del focus A

Criteri 2.4.4 Propòsit dels enllaços A

Criteri 2.4.5 Múltiples vies AA

Criteri 2.4.6 Encapçalaments i
etiquetes

AA

Criteri 2.4.7 Visibilitat del focus AA

Criteri 2.4.8 Ubicació AA

Criteri 2.4.9 Propòsit dels enllaços AAA

Criteri 2.4.10 Encapçalaments de
secció

AAA

El tercer principi és el de la comprensibilitat, o també conegut com entenedor.
El que cerca aquest principi és que la informació i el funcionament de la pàgina
web siguin entenedors per als usuaris. Per garantir això es presenten tres pautes
o directrius i els seus corresponents criteris d’èxit i nivells d’adequació, que es
poden veure en la taula 1.4.

Taula 1.4. Principi: comprensibilitat. Pautes, criteris d’èxit i nivells

Pautes o directrius Criteris d’èxit Nivell

Pauta 3.1: fer llegibles i
comprensibles els continguts de
text

Criteri 3.1.1 Idioma de la pàgina A

Criteri 3.1.2 Idioma de les parts AA

Criteri 3.1.3 Paraules inusuals AAA

Criteri 3.1.4 Abreviatures AAA

Criteri 3.1.5 Nivell de lectura AAA

Criteri 3.1.6 Pronunciació AAA

Pauta 3.2: fer que les pàgines
web apareguin i operin d’una
manera predictible

Criteri 3.2.1 Focus A

Criteri 3.2.2 Canvis imprevistos A

Criteri 3.2.3 Navegació consistent AA

Criteri 3.2.4 Identificació
consistent

AA

Criteri 3.2.5 Sol·licitud de canvi AAA

Pauta 3.3: ajudar els usuaris a
evitar i corregir els errors

Criteri 3.3.1 Identificació d’errors A

Criteri 3.3.2 Etiquetes o
instruccions

A

Criteri 3.3.3 Suggeriments d’error AA

Criteri 3.3.4 Prevenció d’errors
(legals, financers, de dades)

AA

Criteri 3.3.5 Ajuda AAA

A l’annex 1.4 es mostren,
a nivell de resum, les
pautes o directrius, els
criteris d’èxit i els seus
nivells d’adequació.
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A l’annex 1.5 es mostren,
a nivell de resum, les

pautes o directrius, els
criteris d’èxit i els seus

nivells d’adequació.

Podeu consultar el MiniOp
de l’IOC “La Internet de

les coses”:
miniops.ioc.cat/14.

Taula 1.4 (continuació)

Pautes o directrius Criteris d’èxit Nivell

Criteri 3.3.6 Prevenció d’errors
(tots)

AAA

El quart principi és el de la robustesa. El que es cerca amb aquest principi és que
els continguts siguin prou consistents perquè puguin ser interpretats fidelment per
una gran varietat d’agents d’usuari, incloent-hi les ajudes tècniques. Per garantir
això es presenta una pauta o directriu i els seus corresponents criteris d’èxit i
nivells d’adequació, que es poden veure en la taula 1.5.

Taula 1.5. Principi: robustesa. Pautes, criteris d’èxit i nivells

Pautes o directrius Criteris d’èxit Nivell

Pauta 4.1: compatible amb agents
d’usuari i tecnològics

Criteri 4.1.1 Anàlisi A

Criteri 4.1.2 Nom, rol, valor A

En aquest enllaç podeu trobar algunes recomanacions per als nivells d’adequació:
bit.ly/2qaSrwy.

1.5 Elements clau d’accessibilitat web: navegadors i altres
tecnologies

L’accessibilitat d’un determinat lloc web es valora en funció d’uns paràmetres
basats en una normativa estàndard, però també hi ha altres elements a tenir en
compte, com poden ser els objectius del lloc web o la tipologia d’usuaris que
el faran servir. A més, un aspecte rellevant més a afegir és la forma d’accedir
d’aquests usuaris a la web, és a dir, les tecnologies que fan servir a nivell de
dispositius, així com els navegadors i la velocitat de connexió a la xarxa.

Anem cap a un futur en el qual tot electrodomèstic tindrà l’habilitat de connectar-
se a Internet, cosa que permetrà un ventall de possibilitats i de funcionalitats
pràcticament amb l’únic límit de la nostra imaginació. Això farà que els aparells es
puguin comunicar entre si, però també que les nostres possibilitats d’accés als llocs
web incrementin a través de tot tipus de dispositius i connexions. Això és el que
s’anomena Internet de les coses (ca.wikipedia.org/wiki/Internet_de_les_coses).

En resum, si parlem d’accessibilitat web caldrà tenir en compte una sèrie d’aspec-
tes, termes i tecnologies, com són:

• El tipus de connectivitat.

• El tipus de dispositiu.

• El navegador que farem servir i les diferències de visualització segons
aquest.
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1.5.1 Tipus de connectivitat a Internet

La tipologia de connectivitat que tindrem com a usuaris per accedir a Internet
serà un factor també estretament vinculat amb l’accessibilitat web. Per exemple,
podríem parlar d’un cas actual i moltes vegades transparent a l’usuari final com
és la visualització de continguts digitals a través d’Internet, com ara vídeos o
programes de televisió.

Si la connectivitat és d’alta velocitat, per exemple de fibra òptica, el vídeo que es
vol visualitzar es pot mostrar en alta definició. En canvi, si la connectivitat és més
limitada quant a ample de banda, caldria reduir la mida (és a dir, la resolució del
vídeo) i la qualitat de reproducció en qüestió perquè aquest es pugui veure sense
interrupcions. Els navegadors, i més concretament els programes i plugins que
incorporen, han de poder gestionar aquestes situacions i ser els responsables de
decidir la resolució i/o la qualitat en la qual mostraran alguns continguts digitals.

Aquest és un exemple d’actuacions que es poden dur a terme per part dels
dissenyadors de les pàgines web per oferir una millor experiència als usuaris, tenint
en compte en aquest cas la connectivitat a la xarxa.

Per aquesta raó és important conèixer i identificar els diferents tipus de connecti-
vitat, a nivell d’usuari final, que ens podem trobar en els nostres dies i conèixer
mínimament les seves característiques. Els tipus que veurem són:

• connexió per línia telefònica

• connexió ADSL

• connexió per fibra òptica

• connexió per satèl·lit

• connexió per xarxa sense fils o wireless

• connexió per PLC

• connexió mòbil (3G/4G)

Connexió per línia telefònica

Inicialment, la connexió per línia telefònica (xarxa telefònica commutada, RTC)
va ser el primer tipus de connexió que es va oferir a gran escala, i la seva velocitat
estava limitada a 56 kbps, velocitats que avui en dia semblen impossibles per
a la navegació per la xarxa. En l’actualitat es fa servir de manera residual,
possiblement en aquells indrets on és molt complicat oferir una altra alternativa.
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ADSL és l’acrònim
d’Asymmetric Digital

Subscriber Line (línia
d’abonat digital asimètrica).

Connexió ADSL

Posteriorment a la connexió a Internet per via telefònica va sorgir la connexió
ADSL (xarxa digital RDSI-ADSL), que permet tenir connexió a Internet i línia
telefònica disponible. L’ADSL és un servei compartit entre diversos usuaris
connectats a una mateixa centraleta. Quan es connecten molts d’usuaris a la
mateixa centraleta a la mateixa vegada, la velocitat d’accés es pot veure afectada.
Avui dia existeixen diferents tipus de tecnologies anomenades xDSL, i en funció
del seu tipus es podrà arribar fins a una velocitat màxima de 100 Mbps.

Connexió per fibra òptica

Avui dia hi ha la connexió per fibra òptica (connexió per cable), que envia el
senyal d’Internet mitjançant senyals lluminosos en comptes de senyals elèctrics
i ha provocat un augment significatiu de la velocitat i una garantia de millora de
la qualitat de la informació envidada, amb menys soroll. La fibra òptica permet
arribar fins als 2.4 Gbps.

Connexió de fibra òptica

No tothom pot accedir a la fibra òptica, però, ja que aquesta requereix una
infraestructura que els operadors estan fent arribar a tot el territori en l’actualitat.
Encara faltarà una inversió considerable i un cert temps per arribar a tots els punts
on els usuaris puguin requerir l’accés a Internet a aquestes velocitats. Per indicar
un exemple, imaginem un poble que es trobi a 5 Km de distància de qualsevol
punt o xarxa de fibra òptica i que tingui una població molt molt baixa (potser
contractarien el servei quatre o cinc veïns). Les companyies telefòniques potser
no trobaran benefici en la instal·lació del cablatge, ja que el retorn de la inversió
serà a molt llarg termini.

Connexió per satèl·lit

La connexió per satèl·lit té l’objectiu d’estalviar la congestió de connectivitat ter-
restre i ofereix l’alternativa de fer arribar Internet a través d’antenes parabòliques.

Fa no gaire temps les antenes que permetien enviar i rebre senyal d’Internet oferien
amples de banda a partir dels 512 Kbps i fins als 1 o 2 Mbps. En els nostres
dies la tecnologia (econòmicament assumible) permet arribar fins als 200 Mbps,
però el cost d’instal·lar les antenes que permetran rebre el servei continua sent
molt alt. Això sí, solucionen el problema de la ubicació de l’indret on es vol fer
arribar Internet i permet aconseguir unes velocitats molt dignes, comparables a la
connexió per cable o fibra òptica.

Connexió per xarxa sense fils o ’wireless’

Una de les connectivitats més utilitzades en l’actualitat és la connexió per xarxa
sense fils o wireless, que fa servir les ones per enviar els senyals en comptes
de cables. Normalment aquest tipus de connectivitat està més limitada quant a
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velocitat que les connectivitats amb cable. Avui dia, però, a tot arreu hi ha punts
públics d’accés a Internet.

Connexió ’wireless’
Connexió per PLC

Una altra opció és la connexió per PLC (Power Line Communications), que
requereix que Internet arribi fins a un cert punt i després es procedeix a transmetre
la connexió a través de la xarxa elèctrica. Actualment es fa servir per crear xarxes
locals o per passar connectivitat dintre d’un mateix pis o oficina sense emprar
xarxa sense fils.

Connexió mòbil (3G/4G)

Una altra opció molt utilitzada és la connexió mòbil (3G/4G) als dispositius mòbils
com telèfons intel·ligents, ja que aquests reclamen una connectivitat pròpia que no
depengui de les xarxes sense fils. Cada vegada es va millorant la tecnologia que
permet la connectivitat mòbil. Quan va arribar la tecnologia 3G es van optimitzar
molt les connectivitats anteriors: GSM (Global System Mobile), amb un ample
de banda de fins a 9.6 Kbps i GPRS (General Packet Radio Service).

Amb l’arribada del 2G primer i el 3G i 4G després s’ha pogut accedir a internet
a través de tecnologies UMTS (Universal Mobile Telecommunications System),
amb connexions de fins a 2 Mbps i HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
de fins a 14 Mbps.

En tot cas, cal tenir en compte que tots els navegadors disposen d’eines per
verificar i configurar la connectivitat a Internet. En podeu veure un exemple a
goo.gl/B2UBvR, i també hi ha altres que permeten fer el diagnòstic dels problemes
de connexió a Internet, entre els quals destaca Chrome Connectivity Diagnostics
(goo.gl/7INEfw).

Moltes pàgines web, sobretot aquelles que ofereixen grans dades o vídeos en
streaming, estan preparades per identificar el tipus de connectivitat i oferir una
qualitat o una altra en funció de la velocitat detectada. I no només és el cas de
vídeos, sinó també imatges d’una mida gran. Per tant, cal tenir en compte que el
disseny d’una pàgina web es pot veure modificat en funció de la connectivitat
detectada. A més, també és important el dispositiu des del qual ens estem
connectant. En funció de quin sigui aquest i de les seves característiques i de
la connectivitat detectada, es mostrarà un tipus de disseny o un altre.

1.5.2 Dispositius amb accés a Internet

Actualment hi ha nombrosos dispositius que permeten una mobilitat i una con-
nectivitat que es podria anomenar “de 24 hores al dia”. Aquests dispositius
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ens permeten estar connectats a Internet i consultar en qualsevol moment un
determinat lloc web i, en funció del tipus de dispositiu i de com de preparada
estigui la web, és possible que ens trobem amb problemes d’accessibilitat a algun
dels continguts.

Entre els dispositius més estàtics que incorporen connectivitat tenim els següents:

• Smart TV. Avui en dia les televisions tenen l’opció d’incorporar una
targeta Wi-Fi o una entrada de cable de xarxa que ens permetrà connectar-
nos a Internet, de manera que podrem descarregar aplicacions per veure
continguts o navegar per Internet.

• Ordinador personal de sobretaula (PC). L’ordinador és el dispositiu més
habitual, fins al moment, amb el qual ens connectem a Internet. Hi podem
instal·lar diferents navegadors, a vegades en funció del sistema operatiu, que
permetran l’accés a la Xarxa.

• Videoconsoles. Avui dia solen portar incorporada també la connectivitat a
Internet, que permet diferents funcionalitats com ara accedir a jocs en xarxa,
entre d’altres.

Altres dispositius que permeten molta més mobilitat són, entre d’altres:

• Ordinadors portàtils. Són ordinadors que ofereixen unes mides, un pes i
una compactabilitat que fan que el seu transport i la seva utilització allà on
sigui necessari siguin senzills.

• Tauletes. Existeixen de diferents models i marques, així com de diferents
mides, velocitats i memòria. Ofereixen la possibilitat de descarregar
aplicacions específiques i connectar-se a Internet mitjançant diferents tipus
de navegadors.

• Telèfons mòbils intel·ligents. Igual que les tauletes, hi ha diversos models
i mides amb diferents possibilitats de sistemes operatius i navegadors. Avui
dia els telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) s’han convertit en el
dispositiu més usat per connectar-se a Internet.

• Videoconsoles portàtils. També són molt semblants a les tauletes o
els telèfons, amb la diferència que l’objectiu principal del dispositiu serà
utilitzar-lo per jugar.

• Rellotges. Semblen una evolució de les tauletes més petites, però amb un
format molt reduït i amb aplicacions específicament dissenyades per a les
seves mesures.

Moltes pàgines web estan preparades per identificar el tipus de dispositiu des del
qual ens estem connectant per determinar com han de mostrar la informació i quin
disseny han de fer servir.

Però en el cas de persones amb algun tipus de discapacitat, quins dispositius
faciliten l’accés a un lloc web? Normalment són dispositius perifèrics que
s’adapten a l’ordinador i, entre d’altres, en podem destacar els següents:
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• Teclats adaptats: són un tipus de teclats específics que tenen una mida
de tecles més gran, o amb colors o forma determinats, en funció de les
necessitats. Entre els tipus de teclats també hi ha els específics amb braille
per a persones amb discapacitat visual.

• Apuntadors i commutadors: són uns dispositius especialment pensats per
a persones amb problemes de mobilitat que permeten la comunicació amb
l’ordinador.

• Webcams amb un programari específic de reconeixement facial.

Teclat adaptat

Apuntador
Hi ha diferents organismes que treballen les eines d’accessibilitat necessàries
per a persones amb algun tipus de limitació física o sensorial, per exemple, al
següent enllaç podeu trobar més informació sobre aquests dispositius i d’altres :
www.tecnoaccesible.net.

Avui dia hi ha nombroses aplicacions per instal·lar als dispositius mòbils que
permeten a les persones discapacitades accedir a la informació de portals web
específics. Alguns exemples els trobareu en el següent enllaç: goo.gl/s5w759.

1.5.3 Navegadors web

El nivell d’accessibilitat als continguts d’un determinat lloc web, entre altres,
dependirà de les tecnologies que farem servir, com és el cas dels navegadors amb
els quals s’accedeix a la Xarxa.

Actualment, existeixen diversos sistemes operatius per a cada dispositiu i, al ma-
teix temps, moltes alternatives de navegadors diferents. En el cas de Microsoft, per
exemple, el seu sistema operatiu, Windows, permet la fàcil i ràpida incorporació
de la seva versió de l’Internet Explorer, ara mateix conegut com a Microsoft Edge.
Windows ofereix la possibilitat de descarregar i instal·lar nous navegadors, i és
molt senzill fer-ho per a una tipologia d’usuari mitjà, sense gaires coneixements.
D’aquesta manera, molts usuaris de Windows tenen més d’un navegador instal·lat,
com és el cas de Chrome o Firefox. Exactament el mateix ocorre en un altre
sistema operatiu, Linux, en les seves diferents distribucions.

Però en altres casos no és tan senzill, i els usuaris acostumem a conformar-nos
amb el navegador que ens ofereix, per defecte, el dispositiu amb el qual ens volem
connectar a Internet. Per exemple, si ens comprem un televisor que permet l’accés
a Internet tindrem un sistema operatiu que ens permet descarregar aplicacions de
manera més o menys senzilla i ens oferirà un navegador propi que molts usuaris,
per desídia o per falta de coneixements, no canviarem. El mateix pot succeir-li
a molts usuaris amb els sistemes que incorporen els dispositius mòbils d’Apple
(Iphone, Ipad...) i el seu navegador, Safari.

Existeix una gran diversitat de navegadors, cadascun amb les seves característi-
ques diferencials i també els seus requeriments i funcionalitats. A la pàgina web
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que mostrem a continuació podeu veure alguns d’aquests navegadors amb les seves
característiques: goo.gl/WhF61W.

D’aquesta comparativa cal remarcar el que fa referència a les facilitats i funcio-
nalitats que afegeixen els navegadors per a tot allò relacionat amb l’accessibilitat
web.

Veureu que a l’apartat “Característiques d’accessibilitat” s’hi pot observar, per a
cada navegador, si ofereix característiques com:

• navegació per pestanyes

• anti-pop-up

• cerca incremental

• bloqueig de publicitat

• zoom de pàgina

• tecla d’accés a l’HTML

• navegació per tabulació

• navegació espacial

• navegació per cursor de text

• esdeveniments del ratolí

• traducció de text a veu

• reconeixement de veu

A continuació exposem breument algunes de les característiques dels navegadors
més importants en aquests moments (Opera, Edge, Mozilla Firefox, Safari i
Chrome), especificant alguns trets destacables a l’àmbit d’accessibilitat web.

Opera

És un navegador que ofereix la possibilitat de treballar amb moltes de les
tecnologies de disseny web actuals, com llenguatge JavaScript, XSLT, MathML,
RSS...

També conté moltes de les funcionalitats adaptades a l’accessibilitat web, com és
el cas de traducció de text a veu, reconeixement de veu i navegació pel text.

Així, Opera ofereix un sistema de reconeixement de veu anomenat VoiceXML.
No només és una eina molt potent per als usuaris amb problemes visuals, sinó
que també ho és per a tot tipus d’usuaris amb problemes per utilitzar el teclat o el
ratolí.

Una altra característica que millora molt les opcions d’accessibilitat del navegador
Opera és l’anomenada accessibilitat als textos. A l’hora d’augmentar o disminuir
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la mida de la lletra, Opera utilitza la pàgina web com un tot, cosa que fa que
l’augment de la mida de la lletra sigui proporcional a la resta d’elements de la
pàgina web. També ofereix l’oportunitat de ser el mateix navegador qui fa la
conversió de la pàgina web a altres tecnologies, com tauletes o mòbils.

Navegador Opera

El navegador Opera també ofereix dreceres per poder configurar ràpidament
algunes funcionalitats de l’accessibilitat, com poden ser la d’augmentar (CTRL
+ roda del ratolí endavant) o reduir (CTRL + roda del ratolí endarrere) la mida del
text.

A www.opera.com podeu trobar més informació del navegador i les seves propie-
tats per configurar l’accessibilitat.

Microsoft Edge/Microsoft Internet Explorer

És un navegador que està inclòs en el sistema operatiu Windows.

Navegador Edge

És una eina molt potent i ràpida, amb alguns complements disponibles d’accessi-
bilitat, però la inclusió de molts complements fa més lent el seu funcionament.

Al següent enllaç trobareu més informació d’aquest navegador:
www.microsoft.com/es-es/windows/microsoft-edge i també, al següent
enllaç podreu trobar el corresponent a les opcions d’accessibilitat:
support.microsoft.com/es-es/help/17180.

Mozilla FireFox

És un navegador molt utilitzat que es pot fer servir a diferents sistemes operatius
amb força èxit.

Navegador Firefox

Permet la inclusió de molts complements oferint temps d’inici més ràpids i
facilitats de navegació que el fan més popular entre usuaris avançats d’informàtica.
És de codi obert. En la figura 1.2 es pot veure com activar algunes de les opcions
d’accessibilitat.

Figura 1.2. Opcions d’accessibilitat
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A nivell d’exemple, es mostren algunes opcions que permet configurar el nave-
gador Firefox. Entre aquestes destaca la possibilitat d’habilitar o deshabilitar
funcionalitats considerades d’accessibilitat, com poden ser la de fer servir les
tecles del cursor per navegar dintre de les pàgines o cercar un text concret dintre
de la pàgina web mentre s’escriu. També ofereix la possibilitat de bloquejar les
pàgines web que redireccionen automàticament cap a altres o que s’autocarreguen
automàticament.

Aquest navegador inclou algunes funcionalitats d’accés ràpid que permeten la
gestió de l’accessibilitat, com poden ser la d’augmentar (CTRL + +) o reduir
(CTRL + –) la mida del text o recuperar la vista original (CTRL + 0).

Més informació d’aquest navegador a: www.mozilla.org/ca/firefox/products.

Safari

Navegador de codi tancat que es troba per defecte en els dispositius de Apple, com
els seus portàtils, navegadors, tauletes i telèfons mòbils.

Ha evolucionat molt en els darrers anys i ofereix moltes funcionalitats relacio-
nades amb l’accessibilitat web. En el següent enllaç trobareu aquestes opcions:
www.apple.com/es/accessibility/ios.

Navegador Safari

El navegador Safari inclou algunes tecles pròpies de l’entorn Mac (com el
Command) per oferir la possibilitat de crear dreceres que permetin la configuració
de l’accessibilitat, com poden ser la d’augmentar (Command + +) o reduir
(Command + –) la mida del text o recuperar la vista original (Command + 0).

Més informació d’aquest navegador a: www.apple.com/safari.

Google Chrome

Navegador de codi obert desenvolupat per Google que ofereix moltes possibilitat
als seus usuaris, especialment als que vinculen el correu electrònic al navegador.

Navegador Chrome

Actualment és un dels navegadors més utilitzats. Ofereix molts complements i
extensions, i també altres opcions relacionades amb l’accessibilitat web. En podeu
trobar algunes a support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=es-419.

Més informació del navegador a: www.google.com/chrome/browser/desktop.

1.5.4 Accessibilitat i disseny web adaptable

S’estima que avui dia el nombre de dispositius connectats a Internet podria igualar
al nombre de persones al món, i la previsió de cara al futur és augmentar aquesta
xifra. És un fet que molts de nosaltres tenim més d’un dispositiu amb connexió a
la Xarxa.
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En els primers temps d’aparèixer els dispositius mòbils amb capacitat per
connectar-se a Internet es pretenia que fossin les persones les que s’adaptessin a
les característiques de la Xarxa. Si una pàgina web no es veia bé en un dispositiu
mòbil calia que l’usuari canviés la seva configuració o que s’anés desplaçant per la
pàgina web per seccions. Però aquesta tendència s’ha invertit, i ara són les pàgines
web les que s’han d’adaptar al tipus de dispositiu des del qual s’obren les pàgines.

La correcta visualització i accés a qualsevol lloc web, si aquest està ben dissenyat,
hauria de ser possible independentment del dispositiu amb el qual hi accedim.

Un dels punts clau del concepte d’accessibilitat és l’adaptació de la web a
les persones, i no a l’inrevés.

Una mateixa pàgina web es veurà de manera diferent si l’obrim des d’un PC de
sobretaula amb una pantalla de 21, 24 o 27 polzades o si hi accedim per mitjà d’un
mòbil o d’una tauleta. La visió dependrà de la configuració de la resolució de la
pantalla, i caldrà adaptar els continguts i la seva maquetació, independentment del
dispositiu.

Inicialment, una solució va ser crear webs amb dos o diversos dominis, un d’ells
per a versions mòbils, detectant el tipus de dispositiu des d’on es feia la consulta
d’una determinada pàgina web. Però ràpidament va aparèixer el concepte de
disseny web adaptable (Responsive Web Design). En podem veure un exemple
en la figura 1.3. Apareix a partir de la idea de crear només una pàgina web que
sigui capaç d’adaptar-se a tots els dispositius des d’on ens hi puguem connectar.
L’objectiu és evitar que el dissenyador d’una pàgina web hagi de crear diferents
dissenys i diferents desenvolupaments per donar resposta a les necessitats del
dispositiu des del qual l’usuari hi estigui accedit.

Figura 1.3. Web Responsive a la xarxa social Facebook

Font: https://pmcvariety.files.wordpress.com/2013/03/facebook-laptop-phone-tablet.jpg

Aproximadament a partir de l’any 2010, diversos autors comencen a fer servir
aquest concepte, i ja el 2008 el consorci W3C fa referència al concepte per primera
vegada en la seva recomanació “Mobile Web Best Practices: One Web”.

El Responsive Web Design es basa en tres conceptes clau:

• Ús de les Media Queries que ofereix el CSS3. Les Media Queries indiquen
al full d’estils com ha de comportar-se l’HTML en funció del dispositiu on
s’obri, concretament en funció de la resolució de la pantalla.

Ethan Marcote, amb el seu
article “A list Apart”, és
considerat el primer a fer
servir el concepte de
Responsive Web Design.
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• Disseny Web Fluid (layouts). Són els esquemes de distribució que es fan
servir en el disseny de les pàgines web per ubicar-hi els elements. Aquest
concepte recomana definir els layouts en percentatges específics perquè
s’adaptin a les resolucions de les pantalles des d’on es visualitzaran.

• Elements fluids dintre dels layouts. De la mateixa manera que els layouts
han de ser fluids i adaptables, també ho hauran de ser els elements que
es trobin dintre d’aquests layouts, com poden ser els elements multimèdia
(vídeos, imatges...).

Aquests conceptes principals del Responsive Web estan estretament lligats a
l’accessibilitat web, ja que la no correcta visualització de la web dificulta, en major
mesura, l’accessibilitat a la mateixa. A continuació es mostren alguns exemples
d’aquesta relació directa:

• La utilització dels Media Queries ofereixen la possibilitat de fer servir tipus
de suport CSS per al Braille. També ajudarà els usuaris que necessitin un
augment i reduir així la quantitat de zoom necessari. La personalització dels
continguts basats en l’amplada asseguren també una millor visió als usuaris
amb discapacitats cognitives.

• Els usuaris amb problemes de visió poden beneficiar-se del sistema de
disseny web fluid, ja que els permet configurar el navegador per modificar
la mida del text en voler fer un zoom. A més, aquest concepte permet la
reconfiguració automàtica del disseny en modificar la forma de veure la
pantalla des d’un dispositiu mòbil (horitzontal o vertical). Precisament, un
dels principis d’accessibilitat requereix que els llocs siguin escalables i que
sense tecnologia d’assistència arribin fins al 200%.

• El fet que una web sigui adaptable afavoreix que la visió de l’usuari se
centri només en aquells continguts més rellevants, ja que se segueix el que
s’anomena tècnica de revelació progressiva, que el que fa és destacar els
continguts primaris envers els secundaris.

• La informació d’una web adaptable està millor organitzada i la lectura, per
tant, serà més ordenada.

• Es garanteix la correcta visualització i l’accés des de qualsevol dispositiu.

Actualment, l’accessibilitat i el Responsive Web Design treballen en la mateixa
direcció, cercant que els llocs web es puguin adaptar a tot tipus de dispositius
i navegadors; en particular, l’W3C ofereix eines per validar l’adaptació dels
continguts als mòbils.

Per altra banda, el disseny web es basa en un altre principi també important:
Mobile Design First. Com el seu nom indica, aquest concepte prioritza el disseny
de la web per a un dispositiu d’un dispositiu mòbil intel·ligent, a partir del qual
es crearan les bases per al disseny per a altres dispositius amb més resolució de
pantalla.
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Exemple Google/Facebook

Per remarcar la importància del disseny web adaptable només cal fer referència a dos de
les més grans empreses dominadores d’Internet els nostres dies: Google i Facebook.
Aquestes empreses han validat el que avui en dia ja s’està convertint en un fet: hi ha més
accessos a Internet a través de dispositius mòbils, com telèfons mòbils o tauletes, que a
través d’ordinadors de sobretaula convencionals.

Google ha fet constar que està molt a favor dels llocs web que han estat desenvolupats
amb Responsive Web Design, arribant a afavorir en les seves cerques aquests llocs web
davant d’altres dissenyats de manera estàtica i sense adaptació als diferents dispositius.

Mentrestant, els esforços de Facebook per oferir cada vegada més funcionalitats enfocades
a dispositius mòbils es deu al fet que actualment ja té més usuaris des de mòbils o tauletes
que des d’ordinadors.

1.6 Eines d’anàlisi i d’avaluació de l’accessibilitat web

Les WCAG 2.0 proposen una sèrie de principis, pautes, criteris d’èxit i recomana-
cions a partir dels quals el dissenyador de pàgines web podrà tenir una guia que li
pot servir tant per crear noves webs com per avaluar les que ja ha creat per tal que
segueixin la normativa d’accessibilitat.

Alguns dels mètodes que s’estableixen per analitzar i avaluar una determinada web
quant a la seva accessibilitat són:

• Recollir tota la informació possible quant als seus components i els seus
resultats després d’aplicar diferents tipologies d’avaluacions.

• Organitzar i analitzar aquesta informació per poder avaluar amb certesa els
nivells d’adequació de l’accessibilitat.

• Escollir quines pàgines del lloc web s’analitzaran i avaluaran. Caldrà triar
aquelles més representatives (a banda de la pàgina principal o d’inici) i
aquelles que siguin diferents quant als seus continguts i components.

• Fer servir diferents navegadors i amb diferents configuracions, diferents pan-
talles i/o resolucions, amb habilitació o sense de components, extensions,
plugins o complements dels navegadors, entre altres opcions. Per exemple,
en pràcticament tots els navegadors es poden habilitar i deshabilitar funcio-
nalitats com Javascript, els colors, les imatges...

• Utilitzar eines i programari que ajudin a avaluar l’accessibilitat d’una pàgina
web, analitzant el seu codi i estructura.

• Fer servir navegadors de veu o navegadors en mode text per simular què
podran veure les persones amb diferents discapacitats que intentin accedir
als continguts de les pàgines web. Existeixen programaris i complements
que llegeixen en veu alta (i poden arribar a explicar) els continguts d’una
pàgina web perquè les persones amb discapacitats visuals puguin conèixer
els continguts que hi ha.
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Hi ha eines informàtiques que ens proporcionen la possibilitat de dur a terme una
avaluació inicial, objectiva i automàtica que ens servirà com a base per fer una
avaluació d’accessibilitat completa. També existeixen altres eines que faciliten
l’avaluació manual i permeten accedir i visualitzar de manera molt més clara com
s’ha dissenyat i programat la pàgina web. En aquests materials es treballarà amb
algunes d’aquestes eines.

1.6.1 Lectors de pantalla

Els lectors de pantalla són un tipus de programari que ofereix la possibilitat de
llegir els continguts d’una determinada pàgina web. Aquest tipus de programari
no només llegirà en veu alta els continguts de text, sinó que també pot explicar
altres continguts que no siguin en mode text.

Alguns exemples d’aquests lectors de pantalla, que també s’anomenen Screen
Readers, són:

• CLiCk Speak. És un complement per a Firefox. Permet la lectura dels
textos que es mostrin al navegador Mozilla Firefox en diferents idiomes
(anglès, castellà i francès), tant per a Windows com per a MacOS (clickspe-
ak.clcworld.net).

En la figura 1.4 es pot observar una imatge referent a CLiCk Speak.

Figura 1.4. CLiCk Speak

Font: http://clickspeak.clcworld.net/

• Text to Voice. Un altre complement per a Firefox, més antic, que permet
també la descàrrega de l’àudio llegit.

En la figura 1.5 es pot observar una imatge referent a Text to Voice.

Figura 1.5. Text to Voice
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• JAWS. És l’acrònim de Job Access With Speech. És un lector de pantalles
no tan sols per a navegadors web, sinó també per a altres aplicacions. És
el més reconegut actualment. Permet la lectura de pantalles i també una
traducció al braille. Permet l’accés a programari com MS Office, PDF,
navegadors, etc.; a més, ofereix funcionalitat OCR per poder interpretar el
text d’imatges.

• BrowseAloud. Web que ofereix un textbox on introduir el text que es vol
que sigui llegit en veu alta. En el moment es llegeix en veu alta el text indicat
en més de cinquanta possibilitats (entre idiomes i veus diferents).

Imatge corporativa de JAWS

En la figura 1.6 es pot observar una imatge referent a BrowseAloud.

Figura 1.6. BrowseAloud

Font: https://www.texthelp.com/en-gb/products/browsealoud

L’ús d’alguns d’aquests lectors per part del dissenyador web permet avaluar
l’accessibilitat al web especialment per a aquelles persones amb algun tipus de
discapacitat visual.

1.6.2 Eines d’anàlisi de l’accessibilitat web

Altres tipologies de programari permeten l’anàlisi automàtica de l’accessibilitat
al lloc web. De vegades aquestes anàlisis automàtiques ajuden a detectar errors o
millores que es poden aplicar a les pàgines web a nivell d’accessibilitat, mentre
que d’altres poden generar avisos que finalment sigui falsos. Per aquesta raó cal
anar amb cura amb aquests tipus d’eines.

Cal considerar el següent:

• No són suficients per garantir que una pàgina web acompleixi totes les
directrius d’accessibilitat. Cal utilitzar-los com un complement, una ajuda,
però és necessària la intervenció humana.
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En el següent enllaç podeu
trobar altres eines que
poden ajudar a l’anàlisi

d’accessibilitat:
www.w3.org/Status.html.

• Cal anar amb cura amb les deteccions dels programaris i interpretar si donen
com a error quelcom que no ho és.

Aquestes eines es poden classificar segons diferents criteris. Un d’ells és si són
eines online o s’han d’instal·lar al dispositiu. Entre aquestes, es poden destacar:

* W3C HTML Validator (validator.w3.org). Es tracta d’una eina online que
ofereix el W3C. A partir de la indicació d’un URL es durà a terme una validació
del codi HTML del document, però no només d’HTML, sinó també d’altres tipus
de codis, com XHTML, SMIL, MathML... W3C també ofereix altres validadors
específics per a altres tipus de codis relacionats amb les pàgines web, com per
exemple de CSS i RSS. En la figura 1.7 es pot veure un resultat d’aquest validador
aplicat a la web principal de l’IOC.

Figura 1.7. W3C Validator

Font: https://validator.w3.org/
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• TAW (www.tawdis.net). Es tracta d’un conjunt d’eines que analitzen una
pàgina web de manera automatitzada. Permet fer l’anàlisi a partir de les
pautes WCAG 2.0 o a partir de l’accessibilitat dels dispositius mòbils.
Permet escollir també entre els nivells d’anàlisis que es volen validar (A,
AA o AAA) i les tecnologies suportades. En la figura 1.8 podeu veure un
exemple dels resultats que pot oferir a partir de l’avaluació de la web de
l’XTEC.

Figura 1.8. Captura del programari TAW aplicat a la web de la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya

Font: http://www.tawdis.net/

• ACHECKER (achecker.ca). És una altra eina online que permet analitzar
l’accessibilitat i els seus estàndards i pautes per garantir l’accés de tots a
una determinada web. Permet també l’anàlisi de documents HTML que
no estiguin penjats en cap servidor, i és útil per fer validacions mentre es
desenvolupen. En la figura 1.9 es pot veure el resultat d’aplicar aquest
validador Achecker a la web de l’XTEC.

Figura 1.9. Captura del web Achecker aplicat a la web de la Xarxa Telemàtica Educativa
de Catalunya

Font: http://achecker.ca/checker/index.php

• WAVE (wave.webaim.org). Eina molt senzilla d’utilitzar que fa una anàlisi
completa de l’accessibilitat d’un determinat lloc web, aportant informació
en detall dels aspectes a avaluar.
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El que fan aquestes eines és analitzar el codi HTML a través del qual es poden
avaluar moltes de les pautes d’accessibilitat definides a les WCAG 2.0. Per això,
aquestes eines online validen que el codi HTML estigui ben definit.

Finalment, és important també fer menció a WAI-ARIA (Web Accessibility
Initiative-Accesible Rich Internet Applications),que és una iniciativa de W3C
que té l’objectiu de fer més accessible el contingut dinàmic d’una web. Així, es
recullen un conjunt de bones pràctiques per tal d’aplicar directament al codi. En
el següent enllaç en podeu trobar tota la informació: www.w3.org/TR/wai-aria.

1.6.3 Eines d’anàlisi de l’accessibilitat web des de dispositius mòbils

Una altra classificació és la de les eines que permeten l’anàlisi de l’accessibilitat
a pàgines web des de dispositius mòbils. Algunes d’aquestes són:

• TAW. És un conjunt d’eines per analitzar l’accessibilitat de llocs web, i
també permet l’anàlisi de pàgines web per a dispositius mòbils. En podeu
trobar més informació a www.tawdis.net.

• mobiReady (ready.mobi). Eina que permet fer una simulació online de com
quedaria una mateixa pàgina web oberta des de diferents dispositius (PC de
sobretaula, tauleta, mòbil...) amb la resolució de cada dispositiu. També
ofereix un resultat de les característiques de la web indicada amb una sèrie
de recomanacions per millorar la seva accessibilitat. En la figura 1.10 es
mostra un exemple de resultat d’aquesta eina; concretament, es pot observar
una imatge referent a MobiReady aplicat a la pàgina web xtec.gencat.cat.

Figura 1.10. Captura de la web Ready.Mobi aplicada a la web de la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya.

Font: http://ready.mobi/

• Comprovador per a mòbils W3C. Dintre del llistat d’eines que ofereix el
W3C, aquesta és específica per a dispositius mòbils. En la figura 1.11 es pot
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observar una imatge referent al comprovador per a mòbils W3C aplicat a la
pàgina web xtec.gencat.cat.

Figura 1.11. Figura de la web W3C Validator aplicat a la web de la Xarxa Telemàtica
Educativa de Catalunya.

Font: https://validator.w3.org/

1.6.4 Eines d’anàlisi d’accessibilitat web incorporades als
navegadors

Molts navegadors permeten incorporar diferents complements, plugins o exten-
sions que permeten dur a terme l’anàlisi d’accessibilitat web. Entre aquests es
poden trobar:

• Accessibility Evaluation Toolbar. Extensió per a Mozilla Firefox que
ajuda els desenvolupadors i els testejadors de pàgines web a validar les
característiques d’accessibilitat de les pàgines web.

En les Activitats de la
unitat podreu trobar més
informació referent als
complements per a
navegadors.
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En les activitats web
podeu trobar més

informació referent al
complement Firebug.

• Fangs. Extensió que permet crear una representació textual d’una pàgina
web similar a com seria llegida per un screen reader.

• Firebug. És una extensió de Mozilla Firefox que permet integrar una gran
quantitat d’eines de desenvolupament al servei de l’usuari mentre aquest
està navegant per una pàgina web. Permet editar, depurar i monitoritzar
l’HTML, el CSS i el Javascript de qualsevol pàgina web. Existeixen
versions d’aquesta extensió per a altres navegadors.

• WCAG Contrast Checker. Extensió també de Mozilla Firefox que permet
dur a terme un contrast de color dels diferents elements dels quals es compon
una pàgina web. En la figura 1.12 es pot observar una captura d’aquesta
eina.

Figura 1.12. Figura del WCAG Contrast Checker

1.7 Cas pràctic d’anàlisi i avaluació de l’accessibilitat web

L’anàlisi i avaluació de l’accessibilitat d’una pàgina web completa, d’acord amb
les WCAG 2.0, s’ha de dur a terme alternant, per una banda, les eines automàtiques,
és a dir, aquelles que analitzen el codi i donen informació d’incorreccions o
millores, i per una altra, les eines manuals, on es completen els resultats obtinguts
de les eines automàtiques.

A continuació desenvoluparem un cas pràctic en què farem servir la web de
l’IOC (Institut Obert de Catalunya) per dur a terme una anàlisi i validació de la
seva accessibilitat fent referència a algunes de les pautes i els criteris d’èxit que
considerem que no acompleixen les recomanacions.

Cal destacar que aquesta valoració s’ha dut a terme un dia concret a una hora
concreta. Aquest fet és important, ja que si es fa la mateixa valoració en un
moment temporal diferent (en què la pàgina web possiblement s’hagi modificat
o actualitzat) és possible que s’obtinguin resultats molt probablement diferents.

El primer que fareu serà accedir a la web que es vol analitzar (ioc.xtec.cat) i activar
l’extensió Firebug per poder observar els detalls del codi que es vol analitzar. Per
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activar l’extensió Firebug caldrà que polseu la tecla F12 i veureu l’extensió amb el
mateix navegador (Ctrl + F12 per veure l’extensió Firebug en una finestra diferent).
Per tancar Firebug tornareu a polsar una altra vegada la tecla (o la combinació de
tecles). En la figura 1.13 podeu veure un exemple d’aplicació de Firebug.

Figura 1.13. Captura del resultat d’aplicar Firebug a la web de l’Institut Obert de Catalunya

Font: http://getfirebug.com/

Una vegada utilitzat Firebug, que us ajudarà posteriorment en l’avaluació manual,
aplicarem també alguns analitzadors automàtics.

En primer lloc farem servir TAW. Entre la figura 1.14 i la figura 1.19 podeu
observar alguns dels resultats que ofereix:

En la figura 1.14 es mostra el resultat inicial resumit d’aplicar l’aplicació TAW
a la web de l’IOC. Entre els resultats obtinguts podeu observar que aquests es
divideixen en tres grans seccions: els anomenats problemes, que es constata que
ho són i que queda clar que cal solucionar-los; les advertències, de les quals es
recomana una revisió manual, i els no verificats, dels quals també és necessària
una revisió manual.

Figura 1.14. Captura del resultat d’aplicar l’aplicació TAW a la web de l’Institut Obert
de Catalunya

Font: http://www.tawdis.net/

En la figura 1.15 es pot observar un resum del nombre de problemes i advertències
agrupades per principi, mostrant també les opcions de filtratge que s’ofereixen
abans de dur a terme l’anàlisi de la pàgina web escollida.
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Figura 1.15. Captura del resultat d’aplicar TAW a la web de l’Institut Obert de Catalunya,
segona imatge resultant

Font: http://www.tawdis.net/

En la figura 1.16 s’observa, sobre una captura de pantalla de la web de l’IOC, la
ubicació concreta dels problemes i les advertències.

Figura 1.16. Captura del resultat d’aplicar TAW a la web de l’Institut Obert de Catalunya,
tercera imatge resultant

Font: http://www.tawdis.net/

En la figura 1.17 es mostren, en format de resum i taula, els resultats d’haver
utilitzat l’aplicació TAW sobre la web de l’IOC dividits per principis.

Figura 1.17. Captura del resultat d’aplicar TAW a la web de l’Institut Obert de Catalunya.
Resultats per al principi “perceptible”

Font: http://www.tawdis.net/
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En el cas d’aquesta figura es mostra el primer principi, la perceptibilitat. S’hi pot
observar com, per a cada pauta, s’indica el nivell de la mateixa (A, AA o AAA) i
el nombre de problemes o advertències.

En la figura 1.18 es mostren els resultats seguint la mateixa estructura que en la
figura 1.17, però aquesta vegada per al principi “robustesa”. En aquest cas es pot
observar un problema en la pauta 4.1.2 anomenat “nom, funció valor”. En les
taules que veureu a continuació es treballen els errors trobats i s’especifiquen les
possibles solucions a aplicar.

Figura 1.18. Captura del resultat d’aplicar TAW a la web de l’Institut Obert de Catalunya.
Resultats per al principi “robust”

Font: http://www.tawdis.net/

Un altre analitzador automàtic que fareu servir serà el validador de CSS que ofereix
W3C, així com també el validador d’HTML que ofereix el mateix consorci. En la
figura 1.19 i figura 1.20 podeu observar els resultats obtinguts.

Figura 1.19. Captura del resultat d’aplicar W3C CSS Validator a la web de l’Institut
Obert de Catalunya

Font: https://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Figura 1.20. Captura del resultat d’aplicar W3C HTML Validator a la web de l’Institut
Obert de Catalunya

Font: https://validator.w3.org/

Altres analitzadors com Achecker també aportaran més informació. En la figura
1.21 es mostra la configuració abans de fer servir Achecker.
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Figura 1.21. Opcions prèvies de l’aplicació Achecker

Font: http://achecker.ca/checker/index.php

En la figura 1.22, figura 1.23 i figura 1.24 es mostren els resultats d’Achecker
aplicats a la web de l’IOC.

En aquesta primera figura, la figura 1.22, es pot observar com el resultat d’aplicar
Achecker a nivell AA a la web de l’IOC dóna 17 problemes i 45 problemes
potencials (anomenats “advertències” en altres aplicacions).

Figura 1.22. Captura del resultat d’aplicar Achecker a la web de l’Institut Obert de
Catalunya: problemes principals

Font: http://achecker.ca/checker/index.php

En la figura 1.23 es poden observar alguns d’aquests problemes potencials, com,
concretament, en el cas de les imatges dels arxius HTML de la web de l’IOC, en
no tenir descripció llarga o no tenir tots els seus atributs omplerts.
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Figura 1.23. Captura del resultat d’aplicar Achecker a la web de l’Institut Obert de
Catalunya: problemes en les imatges

Font: http://achecker.ca/checker/index.php

En la figura 1.24 es pot observar un altra imatge amb el resultat d’Achecker.
Concretament, en aquesta ocasió es fa referència als resultats d’HTML Validation.

Figura 1.24. Captura del resultat d’aplicar Achecker a la web de l’Institut Obert de
Catalunya: HTML Validation

Font: http://achecker.ca/checker/index.php

Finalment l’eina MobileReady permet conèixer com es veurà la web en altres
tipologies de dispositius, duent a terme també una anàlisi de la mateixa. En la
figura 1.25 podeu observar els resultats d’aplicar MobileReady (mobileready.io)
a la web de l’IOC, mostrant el resultat de com es veuria aquesta pàgina web
des d’una tauleta, un PC o un telèfon mòbil. Aquesta possibilitat de verificar la
visualització del lloc web en diferents navegadors i diferents tecnologies, també
coneguda com a Responsive Web, permetrà poder dur a terme una anàlisi que
complementarà la de l’accessibilitat.
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Figura 1.25. Captura del resultat d’aplicar MobileReady a la web de
l’Institut Obert de Catalunya

MobyReady a IOC (Imatges)
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A partir de totes aquestes anàlisis fetes es mostra, en format de taules separades
per principis, una guia que pretén servir com a exemple d’anàlisi de la pàgina web
de l’IOC a partir dels resultats dels analitzadors automàtics que heu aplicat i de la
revisió manual del codi al qual tenim accés com a usuaris externs.

En la taula 1.6 i en la taula 1.7 es mostren els punts de verificació en els quals
s’ha trobat algun error o problemes potencials i les solucions que caldria aplicar,
sempre indicant el nivell d’adequació dels punts de verificació.

Inicialment, en la taula 1.6 hi ha els problemes reals detectats per al principi
“perceptibilitat”, i que caldria solucionar per garantir el nivell d’acompliment
corresponent a cada criteri.

Taula 1.6. Principi: perceptible. Errors i solucions per a la pàgina web de l’IOC.

Criteri o Punts de verificació Problema Proposta de solució Nivell

1.1.1: contingut no textual Existeixen imatges, concretament
quatre, que no tenen l’atribut alt o
que el tenen buit.

Fixar un valor descriptiu per a cada
imatge (img) dins l’atribut alt.

A

1.3.1: informació i les seves
relacions

Disseny de la taula conté una
llegenda

Cal eliminar la llegenda de la taula. A

1.4.4: Mida del text Utilitzat l’element negreta (b, bold). Cal modificar els elements bold,
deu concretament, i canviar-los per
em or strong.

AA

En la taula 1.7 es mostren els problemes reals referents al principi de “robustesa”.
Aquests són problemes reals que cal corregir.

Taula 1.7. Principi: robust. Errors i solucions per a la pàgina web de l’IOC.

Criteri o punts de verificació Problema Proposta de solució Nivell

3.1.1: idioma de la pàgina L’etiqueta html no té fixat l’idioma. Cal afegir el valor de lang, per
exemple: <html lang=“ca”>.

A

A partir dels resultats obtinguts es poden establir altres solucions per a altres
problemes, però aquestes solucions són recomanacions de revisions manuals
davant d’advertències en alguns criteris d’èxit que no arriben a considerar-se
problemes ni davant els quals es consideren necessàries correccions. Aquestes
advertències es mostren entre la taula 1.8 i en la taula 1.11, dividides en principis.

En la taula 1.8 hi ha inicialment les advertències detectades per al principi
“perceptibilitat”.
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Taula 1.8. Principi: perceptible. Advertències i recomanacions per a la pàgina web de l’IOC.

Criteri o punts de verificació Problema Proposta de solució Nivell

1.1.1: contingut no textual Existeixen imatges que poden
necessitar descripció llarga.

Afegir descripció llarga a les
imatges que no requereixin.

A

1.3.1: informació i les seves
relacions

Inexistència d’encapçalaments per
definir l’estructura del document.

S’ha de definir l’estructura del
document. Cal fer servir les
etiquetes “h1”, “h2”...

A

1.4.1: ús del color Alguns enllaços no se subratllen
en passar el ratolí per sobre.

Modificar el codi per fer que els
enllaços se subratllin en passar
per sobre el ratolí.

A

1.4.5: imatges de text Algunes imatges no caldria que
fossin imatges, es podria fer el
mateix amb text.

Eliminar les imatges i substituir-les
per text.

AA

En la taula 1.9 hi ha les advertències detectades i algunes recomanacions per al
principi d’operativitat.

Taula 1.9. Principi: operativitat. Advertències i recomanacions per a la pàgina web de l’IOC.

Criteri o punts de verificació Problema Proposta de solució Nivell

2.1.1: teclat Hi ha enllaços que no funcionen
amb el teclat.

Proporcionar un valor per a l’atribut
href.

A

2.1.2: cap obstacle en el teclat No es pot moure focus. Cal informar l’usuari sobre com
moure el focus.

A

2.2.1: temps ajustable L’usuari no pot ajustar el temps. Facilitar a l’usuari la possibilitat
d’ajustar el temps a la lectura de
text en moviment.

A

2.3.1: llindar de centelleigs Se supera el llindar de centelleigs
permès.

Modificar per no superar el llindar. A

2.4.1: evitar blocs Falta estructura d’encapçalaments. Afegir estructura
d’encapçalaments o facilitar
l’accés directe als continguts.

A

2.4.7: focus visibles Cal visualitzar clarament quin
element de la pàgina web té el
focus.

Cal fixar el focus de l’element actiu. AA

En la taula 1.10 hi ha les advertències detectades i algunes recomanacions per al
principi “comprensibilitat”.

Taula 1.10. Principi: comprensiu. Errors i solucions per a la pàgina web de l’IOC.

Criteri o punts de verificació Problema Proposta de solució Nivell

3.1.1: idioma de la pàgina Idioma declarat i idioma real. Caldrà validar que l’idioma declarat
i l’idioma real siguin el mateix.

A

3.2.2: canvis imprevistos Formulari sense botó submit. Afegir el botó submit. A

3.3.1: Identificació d’errors No informació d’errors en fer una
cerca amb el camp buit.

Cal mostrar informació sobre
l’error.

A

En la taula 1.11 hi ha les advertències detectades i algunes recomanacions per al
principi “robustesa”.



Disseny d’interfícies web 50 Accessibilitat i usabilitat web

Taula 1.11. Principi: robust. Errors i solucions per a la pàgina web de l’IOC.

Criteri o punts de verificació Problema Proposta de solució Nivell

4.1.2: nom, funció, valor Hi ha controls de formulari sense
etiquetar.

Cal fer servir l’etiqueta label o
fixar altres atributs com title.
D’aquesta manera s’identifiquen
els camps dels formularis.

A

Una vegada feta la revisió automàtica (amb l’ajuda de diversos programaris) i la
revisió manual de les pàgines web de l’IOC, es pot concloure que aquesta web
acompleix en un grau molt alt els diferents nivells de compliment dels criteris A,
AA i AAA d’accessibilitat.

Els problemes localitzats, i que cal solucionar, han estat pocs. En canvi, hi ha
algunes advertències més. Tots, tant problemes com advertències, pertanyen als
quatre principis de les WACG 2.0, i ho són dels diferents nivells.

Entre els localitzats, els més comuns són:

• Formularis sense totes les etiquetes.

• Imatges amb falta de continguts alternatius.

• Utilització d’imatges per a continguts que es podrien mostrar amb text.

• Obertura d’enllaços en finestra nova sense avisar l’usuari.

• Incorrecta diferenciació dels enllaços de la resta del contingut.

Solucionant aquests problemes i advertències es pot concloure que la pàgina web
de l’IOC ofereix un alt grau d’accessibilitat.

1.8 Posicionament web (SEO) i màrqueting digital

A l’hora de dissenyar una web hi ha molts aspectes a tenir en compte per tal
que aquesta sigui accessible, i el fet que ho sigui afavoreix no tan sols l’accés
factible per part de tots els usuaris sinó també altres aspectes que beneficien la
mateixa web, com serien, per una banda, la millora del posicionament d’aquesta
a la Xarxa, i per una altra, i a conseqüència d’aquest millor posicionament, una
major i millor difusió d’aquelles webs que tenen una finalitat comercial, el que
s’anomena màrqueting digital.

1.8.1 Posicionament web (SEO)

Quan cerquem una informació a Internet el que fem habitualment és posar les
paraules clau d’allò que volem cercar en un motor de cerca, com per exemple
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Google, i obtenim un llistat d’enllaços a diferents pàgines. Com s’estableix quines
pàgines web apareixen i en quin ordre?

El SEO correspon a un conjunt de tècniques per optimitzar un lloc web amb
l’objectiu d’incrementar la seva visibilitat i posicionament a Internet.

Així, a banda de totes les recomanacions de disseny web, és imprescindible que el
lloc web a cercar segueixi tots els estàndards d’accessibilitat web per tal que sigui
fàcilment localitzable a Internet.

L’accessibilitat web i el SEO són termes estretament vinculats.

Avui dia podem trobar ofertes de treball on es cerquen community managers i
consultors SEO. Són conceptes nous molt vinculats amb les noves tecnologies i a
les xarxes socials.

Un community manager d’una organització és aquella persona o grup de persones
encarregades de dinamitzar tot el que té a veure amb l’organització a les xarxes
socials i a Internet en general. Són professionals que tenen la tasca de decidir
quan es penjaran els continguts o es donaran les informacions. L’objectiu, com
en molts altres aspectes de les organitzacions, sobretot en aquelles amb ànim de
lucre, és incrementar la presència a Internet per aconseguir, de manera directa o
indirecta, incrementar els ingressos de l’organització o merament la difusió d’una
determinada informació. Un community manager també haurà de validar que
la creació del lloc web que gestiona s’hagi desenvolupat segons els principis de
l’accessibilitat, oferint, per exemple, una estructura del lloc web molt simplificada
i senzilla que permeti als cercadors trobar tots els continguts de manera més ràpida.

Un consultor SEO és l’encarregat de millorar el posicionament de la web i en
definitiva de l’organització als cercadors (Google, Bing, Alexa...).

De vegades la línia que separa el community manager i el consultor SEO és molt
fina i això pot portar a confusió, ja que tant a nivell de continguts com a nivell
tecnològic hi ha molts aspectes estretament relacionats. La programació de la
pàgina web haurà de tenir en compte certs aspectes que permetin millorar la
seva posició quan un usuari (client potencial) cerqui directament el nom d’una
determinada organització en un cercador, però també quan cerqui per paraules que
poden fer referència a la seva activitat, on tindrà competència amb moltes altres
organitzacions. La web també haurà de tenir un vincle amb les xarxes socials i
els seus continguts, permetent la retroalimentació de continguts o la valoració per
part dels usuaris. Justament, moltes vegades la primera tasca que fa un community
manager o un consultor SEO és revisar com s’ha desenvolupat la pàgina web
(habitualment seran persones diferents dels creadors/dissenyadors/programadors
que l’han creat), i caldrà que aquesta hagi seguit, entre d’altres, les pautes
establertes per a l’accessibilitat web.

Un altre concepte que cal tenir en compte és SEM (Search Engine Marketing) que,
en general, seria la comercialització de publicitat d’una determinada empresa o
organització per incrementar la seva presència a Internet.

SEO és l’acrònim en anglès
de Search Engine
Optimization.
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En la figura 1.26 podeu observar les diferències entre els conceptes SEO i SEM.

Figura 1.26. Explicació gràfica dels termes vinculats
amb el SEO

Font: http://www.redtauros.com/site/posicionamiento-seo-sem/

Quins són els conceptes a tenir en compte a l’hora de parlar de posicionament
SEO? Alguns d’ells s’enumeren i defineixen a continuació:

• Cercadors. Google és el cercador que monopolitza el mercat amb més d’un
90% d’utilització per part dels usuaris del nostre país. De fet, molts dels
conceptes de la programació SEO es vinculen directament als requeriments
de Google per ser més visibles en els seus algoritmes. Altres cercadors, com
Yahoo o Bing, han adoptat molts d’aquests conceptes i tècniques. Molts dels
criteris establerts pels cercadors per millorar la posició dels llocs web estan
directament vinculats amb els principis de l’accessibilitat, com per exemple
no deixar elements multimèdia sense descripció i explicació de text.

• Google Analytics. És una funcionalitat que ofereix Google, especialment
per a empreses, que permet analitzar la procedència de les visites a una
pàgina web determinada oferint tot tipus d’estadístiques i informacions,
com per exemple ubicació física d’accés de l’usuari a una pàgina web, en
quina pàgina web estava abans d’accedir-hi, temps de connexió...

• Spider/Web Crawler. És el cercador en si, és a dir, el programa encarregat
d’anar rastrejant les pàgines web per trobar resultats iguals o semblants a les
paraules que s’han introduït al cercador. També es coneix com a algoritme
o motor de cerca, encara que realment aquests són els que cridaran l’spider.
Precisament, si vinculem el motor de cerca amb l’accessibilitat podem
veure com el motor és com un usuari sense visió que haurà d’indagar en
els detalls dels continguts i les descripcions per conèixer els elements que
no podrà veure a ull nu. També serà important la indexació de la pàgina
desenvolupada perquè el web crawler pugui trobar millor i més ràpidament
la informació.

• Algoritmes/motors de cerca. Bàsicament tenen dues funcions assignades:
fer una cerca per tots els arxius de les pàgines web emmagatzemats als
diversos hostings i classificar i ordenar els resultats trobats per mostrar-
los als usuaris que demanen aquesta informació. Per fer les cerques faran
servir els programes anomenats crawler o spider, programes que, de manera
metòdica, cerquen entre els arxius i les paraules clau especificades als
continguts de les pàgines web. Quant a l’ordre en el qual es mostren, Google
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ofereix un determinat nombre de resultats per pàgina. L’objectiu de les
organitzacions és aparèixer en aquesta primera plana. Alguns resultats, els
que estan patrocinats, tenen aquesta posició garantida. De vegades Google
també mostra imatges o vídeos entre els seus resultats. L’algoritme que
ordena té en compte molts aspectes (interns i externs), més de dos-cents,
cosa que fa que dominar-los tots sigui una tasca casi impossible, però anant
dedicant temps i esforç provoca la millora en els resultats. Un aspecte
important quant a l’accessibilitat és oferir un lloc web amb una estructura
molt senzilla, sense gaires nivells innecessaris, de fàcil i ràpid accés. Això
facilitarà els resultats dels motors de cerca.

• Paraules clau (keywords). Les paraules clau són com el resum que
nosaltres li voldrem donar a la pàgina web creada, les paraules on volem ser
presents si un usuari fa una cerca amb aquestes. Per exemple, si un usuari
cerca metges a Barcelona introduirà “metges Barcelona”. Si nosaltres hem
creat un centre mèdic a Barcelona, entre les paraules clau indicades en
la nostra web haurem de fer servir “metges” i “Barcelona”, entre moltes
altres. D’aquesta manera guanyarem posicions a l’hora que Google mostri
els nostres resultats. Aquest concepte és un dels més de dos-cents factors
que Google té en compte en els seus algoritmes. S’hauran de controlar els
continguts duplicats a la pàgina web, sobretot si hi ha diverses versions sobre
uns mateixos continguts, ja que aquest fet penalitzarà en les cerques.

• SEO OnPage i OffPage. Són dos factors més a tenir en compte per millorar
el posicionament d’una pàgina web en els cercadors. SEO OnPage demana
optimitzar els aspectes interns d’una pàgina web (donar-li títol, com s’hi
inclouen les imatges, com s’hi afegeixen els continguts...). SEO OffPage
fa referència a com, des d’altres webs, es creen enllaços en la pàgina que
estem dissenyant, cosa que farà incrementar el seu PageRank.

• PageRank. Es tracta d’un altre concepte que va introduir Google. Google
assigna un valor (entre 0 i 10) a les pàgines web en funció dels enllaços que
altres pàgines web li fan, és a dir, els enllaços que reben. Aquest concepte
és un dels més de dos-cents factors que Google té en compte en els seus
algoritmes.

Pagerank

Aquests conceptes i nocions referents a SEO els haurem de tenir també en compte
a l’hora d’analitzar l’accessibilitat d’una pàgina web. Per exemple, igual que un
criteri de l’accessibilitat ens recomana omplir tots els continguts de les taules o
les imatges quan fem servir aquests recursos al nostre lloc web, serà igualment
important la utilització de paraules clau que empraran els cercadors per ubicar-
nos en els resultats dels seus algoritmes.

Tot i que hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar una
web sota els paràmetres d’accessibilitat que en milloren el posicionament, algunes
recomanacions a tenir en compte són:

• Simplificar l’estructura de la pàgina web.

• Dotar d’informació tots els elements multimèdia, amb detall i sense excep-
ció.
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• Continguts importants accessibles fàcilment des del lloc principal (amb un
màxim de dos clics).

• No oferir continguts duplicats.

• Enllacar a altres pàgines web de manera correcta.

• Definir el mapa de navegació del web.

Aquestes recomanacions poden semblar obvietats en qualsevol manual per a un
correcte disseny i creació de pàgines web, però són molt importants dintre del
posicionament de la web creada en els cercadors més utilitzats.

1.8.2 Màrqueting digital

Els portals web van deixar de ser ja fa molt de temps simples llocs estàtics on
poder trobar tot tipus d’informació, i han començat a formar una part important
de les organitzacions i de la seva relació amb els clients. Fins no fa gaire, per a una
petita o mitjana empresa una pàgina web podria considerar-se com una extensió
de la seva targeta de visita. Moltes vegades es considerava un pàgina web com
un dossier que no calia imprimir on els clients potencials podien consultar tota la
informació que aquesta organització volia mostrar.

Però tot això ha evolucionat de tal manera que la web d’una organització es pot
considerar com una de les parts centrals de l’estratègia de comunicació amb els
seus clients i usuaris, esdevenint la seva imatge principal. A partir de la seva
pàgina web es podran dur a terme moltes interactuacions amb els clients actuals i
amb els potencials.

Així, les accions i estratègies de comercialització que s’aplicaran en una deter-
minada web amb eines digitals per tal de difondre-la a la xarxa corresponen a
l’àmbit del que s’anomena màrqueting digital. La figura 1.27 mostra alguns dels
conceptes que hi estan relacionats:

Figura 1.27. Mostra de màrqueting ’online’

Font: http://www.actualidadecommerce.com

La promoció o màrqueting d’una determinada organització o d’una determinada
marca cerca l’augment de la presència d’aquesta a Internet. Però aquest augment
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de presència tindrà, com totes les accions dintre d’una organització amb ànim de
lucre, un increment del volum de negoci i, per tant, de guanys.

Per accedir a un major nombre de persones caldrà garantir que l’accés al portal web
es pugui fer des de qualsevol tipus de tecnologia (programari, maquinari, tipologia
de connectivitat, tipus diversos de dispositius, resolucions...), i per això és clau
com estigui dissenyada la web.

Una organització que aposti pel màrqueting digital ha d’acomplir els
estàndards d’accessibilitat web per aconseguir un major nombre d’accessos
i més profitosos.

La diferència entre el que s’ha fet històricament i l’anomenat màrqueting online
són els mitjans que hi ha a disposició de les organitzacions per arribar als usuaris
finals i potencials. Però no només ens trobem amb les noves tecnologies, també el
client actual està molt més informat, més ben organitzat (es comunica i comparteix
les seves troballes i opinions amb altres clients) i té més influència amb altres
clients potencials. Aquest canvi dels mitjans i de la tipologia d’usuaris i/o clients
ha provocat que calgui refer també les estratègies i, en definitiva, els plans de
màrqueting.

Històricament, per aconseguir arribar als clients i conèixer els seus hàbits, els seus
gustos i les seves preferències, s’havien fet servir mitjans com:

• el correu convencional

• el fax i el telèfon

Les campanyes de promoció i fidelització es feien per correu convencional. Si, per
exemple, certa marca sortejava un dels seus productes, calia enviar un cert nombre
d’etiquetes d’aquests productes per correu. Aquesta empresa emmagatzemava en
un lloc físic els milers de cartes que, un dia, davant de notari, sortejava per escollir
guanyador. Calia també tenir treballadors registrant les dades dels participants en
la promoció per poder arribar a ells en futures promocions.

L’evolució natural va ser començar a fer servir les noves tecnologies per aconseguir
els mateixos objectius arribant a més gent, fent servir mitjans com:

• la web, en els seus inicis

• els correus electrònics

Un següent pas va ser començar a aprofitar la següent evolució amb mitjans com:

• la web 2.0

• les xarxes socials

En aquest punt, la mateixa promoció anteriorment explicada ja no requeria
enviaments postals, sinó que amb una web que ofereixi una possibilitat de registre



Disseny d’interfícies web 56 Accessibilitat i usabilitat web

SEM: Search Engine
Marketing.

SEO: Search Engine
Optimizers.

SMO: Social Media
Optimization.

i amb la impressió d’uns codis als seus productes es demana als usuaris que
ells mateixos omplin les seves dades i que, per participar-hi, escriguin aquests
codis en la pàgina web. Les dades dels usuaris quedaven registrades de forma
automàtica amb la possibilitat de dur a terme noves campanyes promocionals de
manera massiva.

En els nostres dies el màrqueting digital s’aprofita de noves possibilitats, com:

• Geolocalització. El fet que una determinada aplicació per a mòbil o tauletes
pugui identificar la ubicació geogràfica d’un usuari en tot moment permet
múltiples possibilitats, com per exemple crear promocions i campanyes
tenint en compte aquesta informació.

• Mobile marketing. Els dispositius mòbils dels usuaris als quals es vol
dirigir la promoció són el mitjà per crear tot tipus d’aplicacions, des de jocs
individuals o col·lectius fins a apps personalitzades i informatives. Això
permet a les organitzacions crear campanyes pràcticament personalitzades.

Sembla que el futur del màrqueting online pot anar cap a conceptes de realitat
augmentada, vinculant jocs, promocions que vinculin el lloc de venda o el
producte amb promocions o descomptes a la web, que incloguin els dispositius
mòbils o, fins i tot, nous productes com les ulleres 3D o tipus Google Glass o tot
tipus d’aplicacions per a dispositius mòbils, tauletes i rellotges.

Alguns conceptes que cal tenir en compte vinculats amb el màrqueting online:

• Té com a objectius principals adquirir els coneixements dels usuaris quant
a les visites que fa als llocs web, promocionar el registre dels usuaris i
promoure la seva participació.

• Les organitzacions han de mostrar una coherència entre el model online
i el model offline. Les campanyes han d’estar vinculades, tot i les seves
especificacions als dos models, seguint una mateixa direcció.

• Moltes organitzacions que venen marca poden fer servir la seva pàgina web
com a eina, però no necessàriament, com a canal de venda directa.

• Altres organitzacions decideixen fer servir Internet com a complement de
vendes directes, trencant així amb el model tradicional.

• Les organitzacions han de cercar una innovació continua; per exemple,
vincular codis QR a llocs on es venen productes amb la informació que
hi ha a la web, crear apps...

• Les organitzacions caldrà que tinguin en compte el que fan els competidors
online.

Com dèiem abans, per cercar els objectius del màrqueting digital caldrà fer servir
diferents mitjans:

• Cercadors, seguint estratègies SEO i SEM.
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• Xarxes socials: mitjançant SMM.

• Correus electrònics: newsletters, notificacions...

• Llocs web, mitjançant mostra de bàners integrats, flotants, patrocinis,
vídeos, afiliacions...

L’enviament de newsletters i correus electrònics massius ha de tenir en compte
també els aspectes legals. La Llei de serveis de la societat de la informació i el
comerç electrònic (LSSICE) estableix una sèrie de supòsits per poder fer servir
els comptes de correu electrònic en l’enviament d’aquest tipus de comunicacions:

• Correus electrònics de clients que hagin comprat prèviament productes o
serveis anàlegs als que es volen promocionar en el correu electrònic enviat.

• Correus electrònics de destinataris que hagin donat la seva autorització
expressa per rebre aquestes comunicacions.

Si no es troben dintre d’aquests supòsits, els correus electrònics que rebem es
poden denunciar sota el risc de sancionar les organitzacions que els envien.

En resum, alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una web accessible
que ens ajudarà en el nostre objectiu de crear una estratègia de màrqueting online
a través del lloc web d’una organització són els següents:

• Donar descripció amb text a tots els continguts multimèdia.

• Fer servir diferents tipus de lletres i/o colors a una mateixa plana web si es
vol destacar algun apartat concret.

• Fer servir una estructura senzilla, fàcil de recordar i fàcil d’accedir-hi.

• En el cas de tenir botiga online, classificar els productes segons categories,
permetent una navegació senzilla i ràpida entre aquestes.

• Facilitar la relació entre el lloc web i les xarxes socials de l’organització.

• Dissenyar la pàgina web pensant en els spiders/crawlers.

Cal destacar finalment alguns dels avantatges per al màrqueting online del fet
d’usar webs dissenyades sota els criteris d’accessibilitat:

• Es garanteix l’accés de totes les persones, siguin quines siguin les seves
condicions físiques i/o culturals.

• Millora del posicionament web.

• Optimització del lloc web.

Així doncs, en definitiva, com estigui dissenyada la web i com se’n faci difusió és
bàsic per a l’èxit de l’organització que representa, i per això el màrqueting online
és una disciplina que té molta importància avui dia.

Podeu trobar més
informació respecte a SMO
a goo.gl/Ji0qdB.
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1.9 Informació legal i normativa del web

Els portals web tenen diferents escomeses, poden oferir diferents serveis i poden
tenir diferents objectius, així com diversitat d’usuaris finals, i això fa que també
sigui necessari tenir en compte diferents aspectes legals en funció d’aquests
elements.

1.9.1 Informació del nivell d’accessibilitat al web

Avui dia, la majoria de llocs web, sobretot els que depenen d’estaments més o
menys oficials, ofereixen tot tipus d’informacions legals i altres tipus de dades
referents a la mateixa pàgina. Entre aquestes informacions es mostra la que fa
referència al compromís amb l’accessibilitat.

Com a exemple podem observar la pàgina web de l’IOC. Si baixem fins al final de
tot de la pàgina, com s’observa en la figura 1.28, podem trobar un enllaç anomenat
“Accessibilitat”.

Figura 1.28. Accessibilitat de la pàgina web de l’IOC

Font: http://ioc.xtec.cat/educacio/

Una vegada accedim a aquest enllaç (figura 1.29) podem observar tota la informa-
ció que es dóna i, entre d’altres, com es destaca la referència a l’W3C i als nivells
de conformitat.

Figura 1.29. Accessibilitat explicada en la pàgina web de la Generalitat

Font: http://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/accessibilitat/index.html
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En la figura 1.30 en veiem un altre exemple, en aquest cas d’una entitat bancària
que també té una referència a l’accessibilitat en la seva pàgina web. En aquest
cas podem observar com també s’han plantejat evolucionar cap a un nivell
d’acompliment AA.

Figura 1.30. Accessibilitat explicada en la pàgina web d’una entitat bancària

1.9.2 Llei orgànica de protecció de dades

Avui dia, per a molts usuaris i creadors de pàgines web són molt comuns termes
com LOPD, LSSI o galetes. Naturalment, si hem creat una pàgina web només
divulgativa, on no donem la possibilitat a cap usuari de registrar-s’hi ni de donar-
nos les seves dades, ens pot semblar que no tenim cap necessitat de complir amb
cap llei ni de protecció de dades ni de serveis de la societat de la informació. Però,
tot i això, haurem de tenir en compte altres lleis.

L’acompliment amb la legalitat als llocs web, a banda de ser important per donar
una imatge de seriositat i d’oferir un millor servei als usuaris, és important per
estalviar sancions que, depenent del cas, poden tenir costos econòmics molt alts.

Aquesta llei estableix les obligacions que s’adopten quan es crea una pàgina web
que contindrà dades d’usuaris o clients registrats, i, en definitiva, quan es disposa
de qualsevol aplicació informàtica que contingui aquest tipus d’informació. En
aquests casos es té l’obligació de definir les persones encarregades o responsables
dels fitxers de dades amb les informacions sensibles referents als clients o als
usuaris.

Aquest fet caldrà tenir-lo en compte tant en organitzacions privades com en
organitzacions públiques. Cada vegada que es crea un formulari en una pàgina
web caldrà que es creï un registre a l’Agència de Protecció de Dades indicant:

Al següent enllaç podeu
trobar més informació
respecte a les qüestions
legals referents a
l’accessibilitat web:
webaccesible.cea.es/?q=
legislacion1.

LOPD: Llei orgànica de
protecció de dades.
LSSI: Llei de serveis de la
societat de la informació.

Als “Annexos” podeu
trobar més informació
referent als aspectes
legals relacionats amb les
pàgines web.

En l’enllaç goo.gl/B5954p
podeu ampliar la
informació de la LOPD.
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En l’enllaç goo.gl/rPu0Dq
podeu trobar més

informació de l’LSSI.

En l’enllaç
alpisa.es/politica-de-

cookies podeu trobar un
exemple i més informació

de la política de galetes
d’una organització.

• Les dades que es recopilaran.

• L’ús que li donarem a aquestes dades.

• Qui és el responsable de l’arxiu.

• Quines mesures de protecció es duran a terme per a la seva protecció.

Aquesta informació no tan sols caldrà donar-la a l’Agència de Protecció de Dades,
també caldrà informar els usuaris de la web, a més d’oferir-los la possibilitat
d’accedir, manipular i esborrar les dades que estiguin relacionades amb ells.

Així, a la majoria de llocs web, es pot trobar un enllaç Avis legal o Polí-
tica de privacitat de dades, on es descriu aquesta informació. Per exemple:
web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal.

1.9.3 Llei de serveis de la societat de la informació

Es tracta d’una llei específica per al comerç electrònic, sobretot regulant el que té
a veure amb el B2C (Business to Client). També regulen les pàgines web quan
aquestes tenen com a objectiu final una activitat econòmica en si mateixa.

Alguns dels aspectes que recull són:

• Gestió de les compres per Internet de grups de persones.

• Contracció de béns o serveis per via telemàtica.

• Organització i gestió de subhastes per mitjans electrònics.

• Enviament de comunicacions comercials.

• Distribució de continguts prèvia petició individual.

La Llei de serveis de la societat de la informació obliga a indicar clarament en la
pàgina web les dades de l’usuari, és a dir, les dades de l’empresa que ha creat la
pàgina web, el seu registre, el seu CIF i tota la informació de contacte.

1.9.4 Galetes o ’cookies’

Les cookies (conegudes col·loquialment en català com “galetes”) són petits
trossets de codi que queda instal·lat als nostres navegadors quan es visita un lloc
web. Aquest codi serveix per recollir informació sobre el nostre navegador i, en
definitiva, sobre nosaltres.

Totes les pàgines web que hi ha en l’actualitat han d’informar els seus usuaris sobre
l’ús de les galetes i el tipus d’aquestes que es faran servir. Per aquesta raó, quan
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s’accedeix a una pàgina web per primera vegada apareix un missatge, normalment
amb una finestra emergent, que informa sobre aquesta qüestió.

Una de les informacions més valuoses per a un desenvolupador o dissenyador
web és obtenir petites retroaccions inconscients per part dels usuaris reals de les
pàgines web.
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2. Usabilitat web

Tot el que forma part del nostre entorn, tot allò relacionat amb el nostre quefer
habitual, té una raó de ser. Els objectes i les eines que fem servir han estat
pensats per algú i, probablement, dissenyats i construïts per diverses persones.
Un producte que no sigui agradable de fer servir, o que no sigui funcional, no
s’utilitzarà i acabarà en l’ostracisme.

A què ens referim amb el nostre quefer habitual? A tot, absolutament tot. Si
per sortir al carrer agafem l’ascensor, algú haurà dissenyat la forma i els botons
per poder escollir a quina planta anem; si agafem el cotxe per desplaçar-nos algú
haurà dissenyat les formes i haurà programat la resposta a la nostra actuació, i tots
els cartells d’informació que trobem, les seves ubicacions i la grandària i el color
de les seves lletres que ens guiaran a l’hora de conduir també tindran una raó de
ser i una argument de perquè són així. D’igual manera, podem fer menció de la
interfície gràfica d’altres dispositius com seria el cas d’un caixer automàtic, o bé
de la interfície de qualsevol tipus d’aplicació web o, pròpiament, la d’una pàgina
web.

En el nostre cas ens centrarem en la relació de l’usuari amb la interfície web i
avaluarem les facilitats que ofereix un determinat lloc web per al seu ús i també
per a la seva correcta explotació.

Per què una pàgina web és més visitada que una altra que té la mateixa temàtica
i/o continguts? Quins són els factors que hi intervenen i que determinen l’èxit
o no de la web? La interacció d’un usuari amb un lloc web, la seva facilitat de
navegació, l’aprenentatge que fa per a futurs accessos, la facilitat amb la qual troba
la informació, si es considera la interfície web agradable i molts aspectes més són
els que determinen aquest èxit. Aquests aspectes són els que es treballen en el que
s’anomena usabilitat web.

Les interfícies gràfiques d’un lloc web poden viure canvis i actualitzacions
contínues, tant de continguts com de disseny. Aquelles que no s’han actualitzat al
llarg del temps, encara que sigui la seva imatge o les seves icones o simplement la
tecnologia amb la qual han estat elaborades, poden donar la sensació d’haver-se
quedat antiquades. Precisament, la interfície d’una web és la imatge d’allò que
representa, i ha d’oferir uns mínims de qualitat per fer que l’accés sigui amigable
i d’utilitat per als usuaris.

Així, a l’hora de treballar el concepte d’usabilitat caldrà tenir en compte una
sèrie d’aspectes, com ara l’objectiu de la web a analitzar i el perfil d’usuaris que
hi accedeixen. Aquest punt és clau per tal de prendre decisions de disseny que
després ens ajudaran a millorar la usabilitat.

Per altra banda, caldrà conèixer el que s’anomenen principis d’usabilitat, així
com també tècniques d’anàlisi d’un lloc web que permetran fer una avaluació
objectiva de la seva usabilitat.
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2.1 Objectius de la web i tipus d’usuaris: aspectes clau en el disseny
web

A l’hora de crear una web, el dissenyador ha de conèixer a priori alguns punts clau
que seran fonamentals per prendre decisions:

• Quins seran els objectius de la web a dissenyar?

• Quins usuaris la faran servir?

• Quines tanques es poden trobar aquests usuaris?

• Com s’aconsegueix que la informació sigui atractiva i fàcilment accessible?

Tots aquests aspectes, i el fet que estiguin clarament representats en el disseny de
la interfície, faran que la web sigui útil, amigable i agradable de fer servir. Cal
destacar que aquests punts s’han de tenir en compte no una vegada finalitzada la
web, sinó a l’inici i també al llarg del seu desenvolupament.

2.1.1 Disseny web amigable

Quan naveguem per Internet, les nostres expectatives principals seran trobar la
informació que cerquem de manera senzilla i accedir a pàgines web amb una
interfície que sigui agradable i que permeti una navegació àgil i correcta. Cal tenir
present que tots els elements que s’incorporen al disseny d’una pàgina web poden
posar tanques als usuaris que no els facilitaran l’accés a la informació i que faran
que la pàgina web no sigui visitada mai més o, almenys, amb la freqüència que
seria desitjable. Precisament, caldrà minimitzar aquests impediments per poder
maximitzar els accessos a la pàgina web.

Per aquest motiu, és bàsic conèixer què passa pel cervell d’un usuari quan accedeix
a una web i quina reacció d’acceptació o rebuig li provoca.

Per altra banda, alguns aspectes o característiques d’un lloc web que cal identificar
i tenir en compte són els continguts web, el disseny de la interfície, la navegació i
la interactivitat.

Continguts web

Han de ser clars, directes, senzills i apropiats per a la tipologia d’usuaris i per a
l’objectiu que s’hagi marcat.

Els continguts no tan sols són el text amb les diferents informacions o explica-
cions, també cal considerar com a continguts les imatges que s’utilitzaran o les
animacions i els sons.
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Alguns condicionants per als usuaris són la utilització de tipografies, mides de
lletra, figures, imatges o animacions que no siguin adients per a la tipologia
d’usuaris als quals van destinats. També és un fet important fer servir elements i
complements adients per a una pàgina web, amb un pes de descàrrega limitat per
tal d’aconseguir fer més ràpida la navegació.

Disseny de la interfície web

Té especial importància en llocs web amb objectius molt específics. En especial,
serà important que es tingui en compte l’aspecte de la pàgina principal del web,
ja que serà la primera imatge que l’usuari visualitzarà i és el primer pas per captar
la seva atenció.

Així, a partir d’aquí, les decisions de disseny no han d’establir limitacions als
usuaris per accedir als continguts. Un exemple és assegurar l’accés a la pàgina
inicial de manera directa i senzilla des de qualsevol pàgina del lloc web, facilitant
així la navegació, així com també garantir que totes les pàgines del lloc tinguin un
disseny coherent i semblant entre si.

Navegació web

És un element molt important a l’hora de dissenyar un lloc web. La navegació és
la interacció més bàsica entre l’usuari i la web, i correspon a accions tan senzilles
com la selecció dels enllaços que portin d’una pàgina a altra del lloc web. Aquesta
navegació ha de ser intuïtiva, transparent i consistent, i tota pàgina web haurà
de mostrar un menú fàcilment accessible i visible que permeti moure’s per totes
les pàgines que formin part del web. En la figura 2.1 es pot observar l’exemple
de la pàgina web de l’IOC (ioc.xtec.cat/educacio). El menú i el logotip queden
sempre visibles, independentment de la pàgina per la qual es navegui. Això permet
que l’usuari sempre tingui la possibilitat d’anar a qualsevol lloc de la web que
l’interessi o d’anar simplement a la pàgina principal.

Figura 2.1. Pàgina web de l’Institut Obert de Catalunya

Font: http://ioc.xtec.cat/educacio/

Interactivitat web

És un altre factor important que cal tenir en compte per no oferir problemes de
navegació als usuaris. Que la pàgina web sigui interactiva i que els elements que
ofereixi permetin als usuaris comunicar-se amb la pàgina web suposarà un punt
fonamental per a l’èxit de la web i per millorar l’experiència dels usuaris, la qual
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cosa optimitzarà la usabilitat de la pàgina. Tot això es podrà aconseguir mitjançant
imatges, vídeos o formularis, per exemple. També ajudarà el fet d’oferir altres
formes d’ubicar-nos a la pàgina, com per exemple no emmascarant l’adreça URL
al navegador o als enllaços.

En definitiva, una de les tasques del dissenyador web és procurar que la informació
que s’ofereix sigui fàcilment accessible i que la pàgina tingui una interfície
amigable, i els criteris per aconseguir-ho es basen, precisament, en els objectius i
els tipus d’usuaris que tingui la web a dissenyar.

2.1.2 Objectius d’una web

Tot lloc web tindrà un o diversos objectius establerts. El disseny, i per tant l’èxit
del lloc, anirà estretament lligat a aquest objectiu, per això la seva identificació és
molt important.

Tenir i definir prèviament un objectiu clar i concís de la web ajudarà a la
definició d’una estratègia que porti al seu desenvolupament reeixit.

Així, el que s’ha de tenir clar és que moltes decisions de disseny, i d’altres
estretament vinculades amb les característiques de com d’amigable és una pàgina
web, estan lligades als seus objectius i als usuaris que la faran servir. Per exemple,
una botiga de joguines per a nens haurà d’oferir tipus de lletres, colors, grafismes,
imatges i altres elements que estiguin pensats per a aquest públic per tal d’assolir
l’objectiu plantejat abans de dissenyar la pàgina.

Abans de proposar una classificació de les pàgines web segons els seus objectius es
plantegen altres possibles classificacions en funció de diferents criteris. Es poden
observar alguns criteris en la taula 2.1.

Taula 2.1. Criteris de classificació de pàgines web i la seva descripció

Criteris Descripció

Segons la seva construcció Pàgines web estàtiques (web 1.0), pàgines web dinàmiques/interactives
(web 2.0), pàgines web 3.0 (comportament de la web en funció de l’usuari)

Segons la seva tecnologia Pàgines web desenvolupades en HTML, en Flash, mitjançant un
llenguatge servidor (PHP, ASP...)

Segons el tipus de continguts Pàgines web informatives, cercadors, de música, de jocs, per a adults,
infantils, xarxes socials, llocs de col·laboració...

Segons la seva estructura Pàgines web tipus portal web (que inclourà moltes més pàgines de
diferents tipus), gestors de continguts, botigues virtuals...

Segons el tipus d’usuari i els seus permisos Pàgines web completament públiques, sense restriccions d’accés als
continguts, pàgines web amb parts logades, és a dir, on l’usuari s’ha
d’identificar per accedir a parts dels continguts o pàgines web
completament privades, amb l’accés completament restringit, com pot ser
una intranet o un campus virtual
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A partir d’aquí, una possible classificació de les pàgines web basada en els seus
objectius que caldrà tenir en compte a l’hora d’especificar els criteris de disseny
web, serà:

• Informatives o de continguts. L’objectiu és oferir i difondre informacions,
ja siguin d’un o de diversos temes concrets o de manera més generalista.
Poden ser webs amb una finalitat econòmica (guanyant diners amb la
publicitat) o simplement divulgatives. La interfície serà molt important
en el disseny d’aquest tipus de pàgines web, ja que la facilitat d’accés i
la satisfacció a l’hora de trobar la informació millorarà la seva experiència i
el retorn dels usuaris. Un exemple podria ser qualsevol pàgina de qualsevol
diari o revista, però també una pàgina divulgativa d’una temàtica concreta.

• Corporatives i institucionals. Són webs que tenen com a objectiu oferir
informació específica sobre una organització (ja sigui una empresa privada
o una Administració pública). En la figura 2.2 es mostra un exemple
d’una pàgina web institucional com és la de la Diputació de Barcelona
(www.diba.cat). Aspectes com la facilitat per trobar la informació i per
navegar pel lloc web amb menús clars i senzills ajuden a trobar la tota
informació i faciliten la navegació entre tots els continguts.

Figura 2.2. Pàgina web institucional de la Diputació de Barcelona

Font: http://www.diba.cat/

• Orientades al servei. En el cas de les empreses, poden ser webs amb
un objectiu promocional destinades a fer publicitat i suport de determinats
productes. No disposaran de botiga online incorporada, ja que el que se
cerca és donar informació i promoure determinats productes dels mateixos
creadors del lloc web per incentivar la compra als canals de distribució
habituals. Un aspecte important en aquest tipus de pàgines és la necessitat
de minimitzar el nombre de clics perquè l’usuari arribi al seu objectiu. Un
exemple podria ser una consultoria com Indra (www.indracompany.com).
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• De creació d’una marca. Aquest objectiu es pot confondre amb l’objectiu
de les webs orientades al servei. Les de creació d’una marca són webs que
cerquen promocionar un determinat producte o una determinada marca. La
utilització d’elements multimèdia cridaners, fer servir poc text i informació
molt fàcil de trobar són característiques que poden millorar la usabilitat
d’aquestes pàgines.

• D’entreteniment i oci. Són pàgines web que ofereixen tot tipus de materials
multimèdia als seus usuaris. La finalitat acostuma a ser l’econòmica (a
través de la publicitat), i els dissenys solen trencar amb molts dels principis
establerts. Però a nivell d’usabilitat, la satisfacció i l’atractiu per als usuaris
seran molt importants. Precisament per millorar l’atractiu s’ha d’evitar
oferir textos amb una llargària excessiva que obliguin els usuaris a fer servir
la barra de desplaçament vertical. Un exemple pot ser qualsevol pàgina web
amb jocs per jugar online o per compartir o descarregar documents.

• Personals. Els responsables d’aquestes pàgines web volen expressar i
compartir les seves experiències i inquietuds. Són vies de promoció
personal on els usuaris penjaran els seus treballs, estudis, creacions, refle-
xions o qualsevol altre tipus de contingut amb l’objectiu d’arribar al major
nombre de persones possible. Avui en dia qualsevol jugador professional
de qualsevol esport amb un mínim de ressò tindrà una pàgina web personal,
però també la tindran els investigadors o divulgadors.

• Col·laboratives, fòrums o xarxes socials. Són pàgines web on la respon-
sabilitat de penjar continguts no recau només en els propietaris, sinó que
estan obertes al fet que tots els usuaris puguin penjar les seves opinions
o inquietuds o, directament, part dels seus continguts. En la figura 2.3
es mostra un exemple d’una web col·laborativa com és la Wikipedia
(www.wikipedia.org). En aquest cas és important que la interfície sigui
intuïtiva per tal que els usuaris que vulguin modificar o afegir continguts
facin servir les eines que tenen disponibles per a tal efecte, sense necessitar
grans coneixements informàtics.

Figura 2.3. Pàgina web col·laborativa, wikipedia.org

Font: https://ca.wikipedia.org
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• Acadèmiques. Cal diferenciar les pàgines web amb un objectiu acadèmic
de les que ofereixen un campus virtual. Centres d’estudis, universitats,
grups de treball o d’investigació o qualsevol altre tipus d’associació que
creïn una pàgina web tindran com a objectiu la divulgació científica i
arribar al major nombre de persones possible, oferint-los la possibilitat
d’accedir als seus estudis. La informació que volen oferir ha de ser fàcilment
accessible i localitzable i s’haurà d’oferir una navegació senzilla per tal
que els usuaris i alumnes puguin recordar fàcilment com arribar als llocs
clau. Un exemple podria ser la pàgina web de la Universitat Autònoma de
Barcelona (www.uab.cat).

• Comercials, transaccionals o e-commerce. Són pàgines web que permeten
les transaccions econòmiques entre usuari final i empresa o entre empreses.
Un segon objectiu d’aquests tipus de pàgines és oferir informacions i
referències d’altres compradors sobre els productes que venen. La facilitat
per dur a terme les compres en el menor nombre de passos serà un aspecte
a tenir en compte. Una botiga com l’FNAC (www.fnac.es) n’és un clar
exemple.

• Artístiques. Són semblants a les que tenen com a objectiu la promoció
personal, però en aquest cas el disseny de la pàgina web serà també part de
l’expressió artística dels creadors. Podran ser pàgines artístiques personals o
de qualsevol grup o associació que es dediqui a un determinat àmbit cultural.

• Cercadors. Aquestes pàgines ajuden a la cerca d’informació a Internet.
Podran ser cercadors d’una determinada tipologia d’informació (acadèmica,
de notícies...) o genèrics. Un clar exemple és Google (www.google.es).

2.1.3 Perfil d’usuaris d’una pàgina web

L’usuari que accedeix a un determinat lloc web és el principal actor a tenir en
compte en moltes de les decisions que s’hauran de prendre en la creació de les
pàgines; per això, s’ha de fer un estudi acurat de quin serà el rang dels perfils dels
usuaris finals, tant els usuaris objectius (per als quals està pensada i destinada la
web) com altres possibles usuaris que hi accedeixin.

Exemple de rang de perfils

Succeeix el mateix amb qualsevol altre tipus de producte o servei. Per exemple, podem
dissenyar i fabricar un determinat tipus de pantalons, amb uns acabats i unes mides
pensant en nois i/o noies joves d’entre 16 i 35 anys. Això no treu que un senyor o una
senyora de 60 es puguin comprar i fer servir aquests pantalons. El mateix passarà amb
una campanya de màrqueting que tindrà un target, un mercat objectiu, però això no implica
que la resta de la població pugui veure aquest anunci i sentir-se’n atret.

Per poder establir quines decisions prendre a l’hora de fer el disseny de la interfície
web en funció del tipus d’usuaris que s’espera tenir caldrà conèixer les possibles
tipologies d’aquests i les seves característiques, entre les quals podem destacar:

• professió i nivell d’estudis
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• nivell sociocultural i econòmic

• nacionalitat

• coneixement d’idiomes (quins i quant)

• coneixements informàtics

• discapacitats físiques i/o cognitives

• motivacions o hobbies en general

• hàbits de connectivitat a Internet (hores, ubicacions, dispositiu...)

• altres (sexe, edat...)

Amb tota aquesta informació es podria definir un perfil força concret del grup
d’usuaris potencials de la web a crear, però en moltes ocasions és molt complicat
conèixer totes aquestes informacions dels usuaris que accedeixen a un determinat
lloc web i, per tant, s’hauran d’establir criteris generals seguint uns determinats
paràmetres.

De totes les característiques comentades anteriorment hi ha algunes concretes
que ens ajudaran en l’agrupació de les tipologies d’usuari. A continuació
s’especifiquen amb més detall:

• Discapacitats que dificulten l’accés a tots els tipus de continguts del lloc
web. Haurem de tenir en compte que les recomanacions en la creació de
pàgines estableixen que tota web ha de ser accessible per a tots els usuaris,
independentment de si tenen alguna discapacitat o no.

• Segons l’experiència en la utilització d’Internet, on podem trobar usuaris
principiants, usuaris habituals i usuaris experts. Haurem de procurar que el
lloc web sigui igual d’accessible i que tingui una usabilitat reconeguda com
a bona per a tots els usuaris, independentment del seu nivell d’experiència.

• Segons les funcionalitats assignades que tingui a la pàgina web: podrà
tractar-se d’un usuari genèric, un usuari convidat, un usuari registrat o un
usuari administrador.

Exemple d’usuari sense experiència

En funció de les tasques assignades al lloc web, a continuació es detallen els grups
d’usuaris que es poden establir:

• Usuari genèric. A tot lloc web hi haurà apartats que no requeriran cap
acció de registre per accedir-hi. Són espais destinats al públic en general,
però acostumen a ser limitats. Els usuaris que hi accedeixin no tindran
restriccions d’accés als continguts. D’aquests tipus d’usuaris genèrics, dels
quals no tindrem gaire informació, serà important conèixer quines dificultats
o errades troben a l’hora de moure’s per la web.
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• Usuari convidat. És un tipus d’usuari molt semblant al genèric. Alguns
llocs web permeten accedir a determinats continguts a un tipus d’usuari con-
cret que sense estar registrat podrà accedir a més informació que els usuaris
genèrics. Les necessitats d’amigabilitat i accessibilitat als continguts del
web són anàlogues a les dels usuaris genèrics.

• Usuari registrat. Tindrà assignat un rol específic que li permetrà accedir
a determinats continguts en determinats espais del lloc web. Aquest tipus
d’usuari caldrà que es registri al lloc web i que s’identifiqui cada vegada
que hi accedeixi, i tindrà un rol assignat que definirà les seves possibilitat
d’actuació. En aquesta tipologia també es podrien afegir llocs web privats
com una Intranet, per exemple, on els continguts estan restringits a usuaris
que pertanyin a una determinada organització o institució.

• Usuari administrador. Aquesta tipologia d’usuari tindrà accés no només
a tots els continguts del lloc web, sinó que a més podrà omplir-lo amb
nous i podrà decidir alguns paràmetres de la seva configuració. La seva
experiència amb el sistema serà molt alta, i, per tant, la interfície pot ser
més tècnica.

Algunes decisions de disseny podran prendre’s en funció dels tipus d’usuaris que
accediran als determinats espais del lloc web. Entrant una mica més en detall, un
altre tipus de classificació és la que valora el grau d’experiència dels usuaris, que
pot ser:

• Usuari novell. És un usuari sense gaire coneixement de la navegació per
Internet ni experiència amb l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC). No serà capaç d’interpretar determinades icones, pel
fet de no estar-hi acostumat. L’amigabilitat del web serà molt important,
ja que necessitarà icones, menús i apartats del lloc web molt clars i una
possibilitat d’ajuda molt accessible.

• Usuari intermedi. Usuaris amb un nivell mínim d’experiència en la
navegació per Internet i en l’ús de les TIC en general. No requereixen
tanta claredat en l’accés als continguts com els usuaris novells, però sí
que caldrà mantenir algunes facilitats i un grau d’accés alt a les ajudes.
Podrem oferir-li tantes facilitats com ens sigui possible durant el disseny
i el desenvolupament del lloc web. Un exemple d’usuari intermedi es pot
observar en la figura 2.4. En aquest cas, a la pàgina web interna d’una wiki,
l’usuari registrat té l’oportunitat de modificar els continguts d’un article.
Podem observar com les metàfores als menús (barra d’eines) són per a
persones que ja tenen certa experiència.
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Figura 2.4. Wiki de l’Institut Obert de Catalunya

• Usuari expert. És un tipus d’usuari que ha accedit a molts llocs web, ja hi
ha estat enregistrat, i coneix els continguts i les que es fan servir. Aquest
tipus d’usuari pot accedir a espais web amb moltes funcionalitats, molts
menús i submenús, amb unes icones no tan clares, i podrà fer més passos
per accedir a les necessitats que tingui sense tants riscos com es tindria amb
un usuari novell o intermedi. En aquest cas, l’usuari es mourà per la web
sense cap problema. Cal destacar, però, que aquest usuari, atesa la seva
expertesa, serà més exigent a l’hora d’accedir a una web o una altra.

Aquesta classificació s’ha fet establint uns graus en el nivell de coneixements de
les TIC i de la navegació per Internet, però una altra variable també important és
el grau de coneixement de les anomenades regles de negoci.

Exemple de divisions en la classificació

Les regles de negoci són aquelles funcionalitats i conceptes vinculats directament amb
la temàtica del lloc web. Per exemple, si es tracta d’un aplicatiu que ajuda a portar la
comptabilitat d’una organització, les regles de negoci seran tot allò vinculat amb els termes
econòmics, com els centres de cost, l’homologació dels proveïdors o indicar un pagament
en diferit. Un usuari expert en comptabilitat però novell en l’ús de les TIC, com caldrà
considerar-lo en aquest lloc web? I un usuari expert en l’ús de les TIC però novell en
termes econòmics? Aplicant aquesta nova divisió a la classificació anterior, aquesta es
podria completar i fer tan complexa i llarga com considerem.

Les tipologies d’usuaris ens serviran per identificar les possibles tanques que
poden trobar per moure’s per una web determinada. De vegades, aquestes vénen
donades pel mateix disseny del lloc web, que dificulta l’accés a la informació, però
moltes altres vegades les porten implícites certes tipologies d’usuaris. Quan un
usuari es troba amb alguna d’aquestes tanques ho ha de tenir molt fàcil per poder
trobar una via lliure per seguir el seu camí endavant.
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2.2 Usabilitat i webs amigables. Estàndards

Habitualment s’accedeix a Internet per fer una gran diversitat d’accions, com
consultar les notícies del dia, fer compres, cercar informacions concretes d’algun
tema d’interès o establir comunicació amb altres persones (a través de xarxes
socials, correu electrònic...). En moltes ocasions, aquest accés es fa en unes
determinades webs que ofereixen no tan sols els continguts que se cerquen, sinó
que mostren la informació d’una manera organitzada i visual que fa que sigui fàcil
trobar allò que es busca. Dissenyar la web de manera que sigui atractiva, útil i que
s’ajusti a les necessitats de l’usuari final no és gens fàcil, i és aquí on entren els
conceptes de web amigable o usable.

Aquests conceptes, referint-se a una interfície gràfica web, tenen moltes accepci-
ons. Són termes que poden tenir interpretacions subjectives i, de fet, una web pot
ser molt agradable per a unes persones i molt poc per a unes altres.

No obstant això, caldrà definir uns criteris estàndard a l’hora de desenvolupar una
interfície web, i, com a mínim, marcar unes dimensions o uns principis bàsics
sobre els quals establir un punt de partida a partir del qual començar a dissenyar.

Existeixen dues normes ISO que han tractat aquest concepte d’usabilitat i que
defineixen uns estàndards mínims de disseny: la norma ISO/IEC 9126-1 i la norma
ISO/IEC 9241-11.

2.2.1 Concepte d’usabilitat web. Dimensions

Què és la usabilitat? Podem intuir que, en termes generals, es tractarà d’aconseguir
que un producte o una interfície siguin utilitzables. De vegades el millor per
explicar un concepte és mostrar el contrari, així que el millor que podem fer
per apropar-nos al concepte d’usabilitat és veure exemples de productes amb una
usabilitat que es pot considerar dolenta.

Antigament, en els telèfons analògics, la manera de trucar era fer servir una roda
on hi havia tots els números. Calia moure aquesta roda tantes posicions com
el número que es volia marcar. En un telèfon mòbil digital aquest sistema de
marcatge no tindria cap tipus de sentit, no tindria el que es considera una bona
usabilitat.

Exemple de producte amb mala
usabilitat: Telèfon mòbil

Explicarem, per una banda, el que entenem per usabilitat en entorns web i, per
l’altra, les definicions que sí que existeixen a nivell internacional d’aquest terme.

ISO és l’acrònim en anglès
d’International Organization
for Standardization, és a dir,
Organització Internacional
per a l’Estandardització.
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Definició d’usabilitat

Hi ha molta bibliografia i
webgrafia que fa referència al

concepte d’usabilitat i, en
especial, al de la usabilitat en

entorns web, però es tracta d’un
terme no enregistrat encara al

diccionari de la Real Academia
Española (www.rae.es), almenys
en el moment d’escriure aquests

materials.

UX és l’acrònim en anglès
d’User Experience,

experiència d’usuari. En
podeu trobar més

informació en el següent
enllaç: goo.gl/WncqrL.

A nivell internacional, usability està definit en anglès com la facilitat d’ús i
d’aprenentatge dels productes i/o sistemes. És a dir, el terme indica el grau
de facilitat amb el qual un usuari podrà fer servir una eina, un producte o
una interfície concreta.

Aquesta definició requereix tenir en compte molts matisos per poder definir o
entendre el significat de facilitat d’ús. Però hi ha molts altres termes que també
hi estan relacionats, termes com efectivitat, eficiència i satisfacció de l’usuari.
Aquests conceptes variaran l’apreciació en funció de si estan afectats pels usuaris,
els seus objectius o les seves expectatives i per la situació d’ús de l’eina, el
producte, l’aplicació informàtica o la pàgina web.

Dintre dels objectius d’aquests tipus d’anàlisis de la usabilitat de les
aplicacions i les pàgines web, el més important és adaptar el programari
als estils de treball reals dels usuaris, en comptes de forçar-los a adaptar els
seus estils de treball al programari.

En aquest sentit, el concepte experiència d’usuari (UX) està agafant molta força
darrerament en el món del disseny de pàgines web. L’anomenat UX Design
(disseny segons l’experiència d’usuari) té com a objectiu crear interfícies que
millorin la satisfacció dels usuaris i fidelitzin l’accés a la pàgines web en qüestió,
a partir de les premisses establertes per la usabilitat.

L’experiència d’usuari (User Experiencie, UX) treballa tots els aspectes
relacionats amb la interacció i la percepció que té aquest amb una interfície
o dispositiu, i cercarà els elements per fer positiva i agradable aquesta
experiència.

Un exemple, entre altres, que explica d’aquest concepte el trobareu al següent
video:

https://www.youtube.com/embed/Ovj4hFxko7c?controls=1

Per poder aconseguir un disseny basat en l’experiència d’usuari caldrà conèixer
molt bé els usuaris reals (o els usuaris potencials) de la web. Entre altres coses,
caldrà conèixer:

• Què necessiten.

• Què valoren de la web.

• Quines habilitats tenen.

• Quins objectius tenen.
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Però també serà important conèixer una altra característica:

• Quines limitacions presenten.

Per aquesta raó cal dotar la informació que es mostra a la web de característiques
com la de ser útil, ser accessible, ser usable, ser creïble i moltes altres.

A partir del següent exemple, corresponent a una interfície parcial d’una pàgina
web, es pot veure un cas que ajudarà a entendre millor quan una interfície és o no
usable. En la figura 2.5, la figura 2.6 i la figura 2.7 es mostra un diàleg que es
pot donar quan es vol enviar un correu amb documents adjunts. Una vegada s’ha
adjuntat un document, una finestra mostrarà un diàleg que demanarà si es volen
adjuntar més arxius.

A continuació es valoraran tres possibles interfícies amb les quals l’usuari haurà
d’interaccionar. En la figura 2.5 es pot veure una interfície que es podria
considerar amb una usabilitat no gaire bona.

Figura 2.5. Usabilitat no correcta. Aquest diàleg no ens
mostra les opcions de manera clara i imparcial

Hi ha una pregunta a la qual l’usuari ha de contestar seleccionant l’opció que
convingui entre les tres possibles. Hi ha tres botons de resposta que són a
l’esquerra, ben alineats, però amb un ordre que costa una mica d’entendre. La
pregunta tampoc no dóna gaire informació. No quedar clar què succeirà si no
es dóna resposta, és a dir, si s’escull l’opció de cancel·lar. De tota manera, un
usuari amb coneixements mínims d’informàtica podria interactuar amb aquesta
interfície.

A la figura 2.6 es mostra una interfície amb una usabilitat correcta.

Figura 2.6. Usabilitat correcta. Aquest diàleg mostra una
usabilitat acceptable

La figura 2.6 mostra una imatge que alerta igualment d’una situació de dubte
per a la pàgina web, com pot ser que, una vegada adjuntat un document, no sap
si l’usuari haurà acabat o voldrà adjuntar-hi més documents. La pregunta que
trobem és força més completa i comprensible. Les tres respostes possibles tenen
una ubicació més fàcil d’identificar, amb la més probable com a primera opció.
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En la proposta de la figura 2.7 es mostra un diàleg per a la interacció d’un usuari
amb la pàgina web. Aquesta seria d’una usabilitat òptima.

Figura 2.7. Usabilitat òptima. Aquest diàleg mostra les
opcions d’una manera molt clara i senzilla

En aquest cas hi ha hagut algunes evolucions més. En primer lloc, la imatge que
es mostra és més indicativa del tipus d’acció que es requerirà, i continua amb el
símbol d’alerta però indicant, amb la imatge com a metàfora dels documents, que
es tracta d’una possible operació de voler afegir més documents abans d’enviar
el correu. A més, els botons de resposta per a l’usuari no estan alineats, sinó
que tenen una distància irregular entre si, 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.

Es pot intuir que en moltes ocasions el concepte d’usabilitat i la conclusió que una
web sigui considerada usable o no té una part subjectiva per part de l’usuari. No
obstant això, per tal de fer una anàlisi al més objectiva possible es definiran uns
estàndards que ajudin a prendre decisions.

Dimensions de la usabilitat

La usabilitat està vinculada a la senzillesa, la facilitat, la comoditat i la practicitat
de qualsevol producte, i això mateix s’entén en el context de les interfícies web.

Les conegudes com a dimensions de la usabilitat són unes característiques
i uns atributs establerts per poder valorar les interfícies gràfiques o les
pàgines web i poder establir, d’aquesta manera, un grau d’acompliment
per a un concepte considerat subjectiu. Aquestes són: eficiència, eficàcia,
satisfacció, atractiu, facilitat d’aprenentatge, facilitat del sistema per ser
recordat i tolerància a l’error.

Per poder comprendre millor aquestes dimensions de la usabilitat treballarem algu-
nes interfícies web amb tot el que té a veure amb aquests conceptes. Diferenciarem
l’anàlisi en dos tipus:

• L’anàlisi de pàgines web completes a partir de les seves pàgines principals,
és a dir, aquelles que ens trobem només accedir a l’URL, a partir de les quals
hauríem de trobar un menú o unes indicacions que ens permetin intuir com
hem de navegar-hi.

• Analitzarem alguns exemples de parts de pàgines web, concretament les que
es refereixen als registres que oferiran als seus usuaris.
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En la taula 2.2 es mostra una descripció de cadascuna de les set dimensions de la
usabilitat.

Taula 2.2. Dimensions de la usabilitat i la seva descripció

Dimensió Descripció

Eficiència És la capacitat d’aconseguir un objectiu planejat o desitjat.

Eficàcia En termes econòmics, s’entén com la relació entre els recursos utilitzats i
els resultats obtinguts.

Satisfacció Es defineix com un estat de la ment per a un ésser humà. Quant a
pàgines web, és l’opinió subjectiva que transmet aquesta a l’usuari.

Atractiu Una interfície és atractiva per a un usuari quan aquest n’accepta de bon
grat les característiques i l’ús, mostrant una predisposició per utilitzar-la.

Facilitat del sistema per ser recordat/facilitat d’aprenentatge 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.

Tolerància a l’error Quan un usuari interactua amb una aplicació és possible que no es pugui
fer una acció perquè no compleix alguna validació del programari en
cometre algun error. Les pàgines web han d’estar preparades per als
errors dels usuaris en la seva utilització i en la recuperació ràpida.

En primer lloc, en la figura 2.8 es mostra una interfície de la pàgina web americana
www.space-people.org.

Figura 2.8. Exemple d’usabilitat: pàgina web amb una usabilitat web dolenta

En el nostre cas estem observant una pàgina web a través d’una imatge. Dur a
terme una anàlisi completa és més complicat que poder interactuar amb la pàgina
i observar quins enllaços té i quines reaccions provoca la mateixa imatge quan
nosaltres intentem navegar-hi. Per aquesta raó, els nostres comentaris sobre el
paper només poden ser parcials, i us recomanem que hi accediu vosaltres mateixos
per poder fer les proves adients.

També cal dir que les anàlisis que es duen a terme sobre pàgines web quant
a les dimensions de la usabilitat moltes vegades mostren resultats subjectius.
Per aquesta raó és important que les avaluacions les duguin a terme usuaris
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completament aliens al disseny de la pàgina o a l’organització que hi hagi al
darrere.

La pàgina que es mostra en la figura 2.8 es pot considerar d’una usabilitat dolenta.
Però si entrem en detall dimensió per dimensió potser ens podem trobar alguna on
l’anàlisi no sigui tan negativa, però en general, a ull nu, es pot considerar que es
tracta d’una imatge que ens transmet una usabilitat dolenta.

Quant a l’eficiència, per poder considerar si la pàgina web de la figura 2.8
aconsegueix l’objectiu plantejat o desitjat caldria que tinguéssim molt ben definit
quin és aquest objectiu. Els tests d’usabilitat es duen a terme per a coneixement
dels mateixos dissenyadors, amb la qual cosa ells mateixos podran establir les
anàlisis sobre els objectius que tenen marcats. Si l’objectiu d’aquesta pàgina
era mostrar una idea concreta, transmetre només un missatge, potser es podria
considerar que l’apartat d’eficiència no és del tot dolent. A partir d’aquí no sembla
senzill poder avançar ni accedir a altres continguts més enllà de la imatge.

Quant a l’eficàcia, no sembla que aquesta pàgina pugui considerar-se eficaç quant
als resultats obtinguts, no dóna la sensació d’atraure els usuaris a continuar
indagant més enllà de veure una imatge que es podria trobar en qualsevol mitjà
de comunicació escrit. No sembla necessari crear una pàgina web per aconseguir
transmetre aquesta idea.

La satisfacció que pot rebre un usuari en accedir-hi dependrà de les ganes o
motivacions que tingui quant a la temàtica de la pàgina web. En aquest cas pot
semblar que la imatge pot cridar l’atenció i farà llegir el missatge. Però potser amb
això no n’hi haurà prou.

Amb l’atractiu ens passarà quelcom semblant al que hem comentat en la dimensió
anterior.

Quant a la facilitat del sistema per ser recordat o a la facilitat d’aprenentatge
del sistema, sembla que l’avaluació ha de ser necessàriament negativa, en no
semblar que hi hagi res per aprendre o, en tot cas, no quedar gens clar ni ajuda
els usuaris.

Finalment, quant a la tolerància a l’error, no sembla que hi hagi cap gestió en
aquest sentit, en no semblar que l’usuari tingui cap oportunitat d’interacció amb
la pàgina web.

En la figura 2.9 es mostra una pàgina web com a exemple d’usabilitat que es pot
considerar dolenta. A ull nu es pot observar com tant l’atractiu com la satisfacció
són mínims. El fet d’oferir tanta informació, tants productes, fa que l’usuari no
pugui tenir clar quin és l’objectiu de la pàgina, on es troba el menú i quina és
la informació que ha de distingir de quina. No sembla un sistema fàcil per ser
recordat ni tampoc senzill d’aprendre.
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Figura 2.9. Pàgina web com a exemple d’usabilitat dolenta

Vegem a continuació dos altres exemples més positius. En la figura 2.10 es mostra
la possibilitat de registrar-se o d’identificar-se en la pàgina web de Facebook
(www.facebook.com), una coneguda xarxa social.

Figura 2.10. Pàgina web de Facebook, exemple d’usabilitat web correcta

Font: https://www.facebook.com/

Un segon exemple seria la pàgina de Google, el cercador més universal i famós
actualment (www.google.es). En la figura 2.11 es pot observar la pàgina del seu
registre. Es tracta d’una pàgina web amb una usabilitat molt ben treballada que,
tot i això, es pot analitzar quant a les set dimensions.
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Figura 2.11. Pàgina web de Google, exemple d’usabilitat web correcta

Font: https://www.google.es/

En la taula 2.3 podem observar una valoració de les diferents dimensions de la
usabilitat aplicades a les pàgines web de Facebook i Google.

Taula 2.3. Dimensions de la usabilitat de les webs de Facebook i Google

Dimensió Facebook Google

Eficiència Valoració positiva. Acompleix els objectius
d’accés i registre.

Valoració positiva. Acompleix tots els objectius.

Eficàcia Acompleix els objectius d’accés i registre de
manera òptima.

Acompleix els objectius d’accés i registre de
manera òptima.

Satisfacció La utilització de colors suaus ofereix satisfacció
en la utilització de la pàgina web per part dels
usuaris.

Disseny i utilització de colors i fonts molt senzills
i suaus. Alt grau de satisfacció.

Atractiu La interfície és agradable a la vista i dóna
sensació d’atractiu als usuaris.

Acompleix l’objectiu de ser atractiva per als
usuaris.

Facilitat d’aprenentatge Valoració mitjana. Per una banda ofereix facilitat
d’aprenentatge, però per l’altra no indica que els
camps són obligatoris.

Indicacions molt clares en passar el ratolí per
sobre del camp a omplir. Recordatori
d’obligatorietat si canvies de camp sense
omplir-lo.

Facilitat del sistema per ser recordat Valoració alta, les opcions són clares i senzilles. Valoració alta, les opcions són clares i senzilles.

Tolerància a l’error Valoració positiva, ja que detecta si deixes un
camp en blanc o si l’usuari no està prèviament
registrat o si el format del correu electrònic no
és el correcte.

Ofereix moltes ajudes en el cas de detectar
errors: correus electrònics que ja existeixen,
camps sense omplir, dades incoherents...

Quant a possibles millores, en el cas de Facebook, un suggeriment seria millorar
amb alguna redistribució de les opcions existents, oferint per exemple d’una
manera més senzilla l’accés al canvi d’idioma o indicant com a obligatoris els
camps que ho siguin.

Quant a la usabilitat del registre a Google, és més que correcta, i tot els controls
que formen els registres són intuïtius i prou intel·ligibles. En la figura 2.12 i figura
2.13 es mostren exemples de detecció i notificació d’errors a l’hora de comunicar-
se amb els usuaris.
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Figura 2.12. Notificació d’error de Google

Font: https://www.google.es/

Figura 2.13. Notificació d’error de Google

Font: https://www.google.es/

2.2.2 Estàndards d’usabilitat: les normes ISO

L’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO) 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.

Organització Internacional per a
l’Estandardització

Les normes ISO es divideixen per codis que indiquen diferents maneres de
classificar les definicions d’estàndards, tant de procediments i processos com de
requeriments i atributs de productes i serveis.

Pel que fa a la qualitat hi ha les normes 9000, que fan referència als sistemes de
gestió de la qualitat en l’àmbit de fonaments i vocabulari, requisits o directrius.

La majoria de les investigacions referents als aspectes ergonòmics en la interacció
home-màquina es basen en alguns estàndards internacionals. Concretament, en el
que fa referència a la usabilitat, aquests estàndards estan recollits a dues normes
ISO, als anys 1998 i 2001.

Es coneix com interacció home-màquina tot el conjunt de termes i estudis
relacionats amb les situacions que viu un ésser humà quan fa servir i quan
es comunica amb una màquina, més concretament un ordinador. En dur-se
a terme aquestes relacions sempre a través de les interfícies que l’ordinador
proposa, la interacció home-màquina és la base sobre la qual s’analitza la
usabilitat.
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A l’apartat d’annexos del
mòdul podeu trobar més

informació referent als
estàndards internacionals
existents relacionats amb

la temàtica de la usabilitat.

L’estàndard internacional ISO 9241 s’anomena Requisits ergonòmics per a treball
d’oficina amb terminals de visualització.

La norma ISO/IEC 9241-11:1998 defineix usabilitat com “la part que tracta
del grau amb què un producte pot ser usat per usuaris específics per arribar
a objectius especificats amb eficàcia, eficiència i satisfacció en un context
d’ús concret”.

En aquesta norma ISO també es poden trobar guies d’usabilitat. És una norma més
enfocada cap a productes desenvolupats i la seva qualitat, oferint la possibilitat
d’obtenir mètriques que valorin aquesta qualitat.

L’estàndard internacional ISO 9126 s’anomena Enginyeria del programari. Qua-
litat del producte.

La norma ISO/IEC 9126-1:2001 fa referència a la usabilitat de la següent
manera: “Quan s’avalua la usabilitat d’una web cal centrar-se en les
capacitats concretes que fan que 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”.

La norma ISO/IEC 9126-1:2001 fa un pas més enllà i no tan sols parla de la qualitat
dels productes desenvolupats o fabricats, sinó que comença a parlar de la qualitat
dels productes en l’enginyeria del programari. Per aquesta raó, aquesta segona
definició s’aproxima més al que s’entén per usabilitat de les pàgines web.

Existeix una altra norma ISO, la norma ISO 13407:1999, que 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.

2.2.3 Principis de desenvolupament de la usabilitat web

El disseny d’un pàgina web és una tasca crítica en el procediment del seu
desenvolupament. La pàgina haurà de ser agradable per als usuaris i complir els
requisits dels objectius per als quals està dissenyada. Quan es diu que una web
ha de ser amigable ens referim al fet que no haurà de transmetre rebuig, sinó que
l’experiència d’accedir-hi i consultar-la haurà de ser satisfactòria, haurà de donar
ganes de tornar-la a visitar. Això implicarà que la usabilitat de la pàgina dissenyada
haurà de ser bona.

Per aconseguir aquests objectius d’usabilitat òptima es poden trobar alguns
principis o consells que ajudin a aconseguir dissenyar webs amigables, elaborades
pel Normal Nielsen Group. Entre aquests principis es poden distingir els de Bruce
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Tognazzini en el seu article “First Principles of Interaction Design (Revised &
Expanded)”, i es refereixen a tot tipus d’interfície home-màquina, en especial a
les interfícies d’aplicacions. No són específics per al disseny de pàgines web, però
són completament viables com a base. Els principis que proposa es mostren en la
figura 2.14.

Figura 2.14. Principis de Bruce Tognazzini

La definició dels principis és la següent:

• Anticipació. Cal preveure les necessitats que podrà tenir l’usuari i no donar
per fet que trobarà o sabrà intuir on s’han ubicat les eines i els menús que
necessitarà. Cal oferir-li totes les possibilitats i tenir en compte totes les
seves possibles necessitats i desitjos.

• Aprenentatge. No hauria de ser necessari requerir d’un temps d’aprenen-
tatge per fer servir un lloc web, aquest ha de ser útil per als usuaris des del
primer moment. En tot cas, el temps d’aprenentatge s’ha de minimitzar en
la mesura del possible.

• Autonomia. Els usuaris que no se senten autònoms davant un lloc web
no s’hi sentiran a gust i, probablement, el deixaran de fer servir tret que
en tinguin l’obligació. Un usuari s’ha de sentir autònom, que té el control,
sense dependències externes, davant una pàgina web. I aquesta ha de ser
finita, controlable per un usuari no expert.

• Consistència. Els usuaris han de trobar-se un lloc web consistent amb les
seves expectatives (i aprenentatges previs) quant a funcionament d’interfí-
cies. Per exemple, el significat d’unes determinades imatges o abreviatures
de teclat han de ser iguals a la web que es dissenya que al que l’usuari està
acostumat a trobar-se.

• Daltonisme. Per evitar problemes amb determinats tipus d’usuaris amb
problemes amb la distinció de colors caldrà fer-ne un ús que els tingui en
compte. El percentatge de població adulta que pateix daltonisme, un 10%,
és considerable per tenir-lo present. Podem observar com veuria una imatge
(figura 2.15) una persona amb daltonisme en la figura 2.16.

Norman Nielsen Group és
una consultora informàtica
enfocada a l’experiència
d’usuari i a les interfícies
d’interacció home-màquina
formada per Bruce
Tognazzini, Donald Norman
i Jakob Nielsen.
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Figura 2.15. Com veuria un mapa una persona sense
daltonisme

Figura 2.16. Com veuria un mapa una persona amb
daltonisme extrem

• Eficiència. Un dels objectius més importants dels llocs web ha de ser que
els usuaris trobin el que requereixen de manera senzilla i agradable. És per
això que l’eficiència de l’usuari es considera un principi important en el
disseny, cal enfocar-lo en l’eficiència per a l’usuari i no en la productivitat
del mateix lloc web.

• Emmagatzemar l’estat. Hi ha certes informacions que s’han d’emmagat-
zemar per garantir una millor navegació i, en definitiva, garantir una web
més amigable. Informacions com d’on ve l’usuari, si és la primera vegada
que accedeix a l’entorn web, què ha visitat l’usuari abans i moltes més
informacions semblants ajudaran a permetre que l’usuari pugui fer coses
com tornar a connectar-se des d’una altra ubicació continuant amb la feina
que estava fent en la darrera visita.

• Interfícies explorables. Un usuari ha de tenir la sensació que no sigui
cap problema el fet de poder explorar els continguts i les opcions de les
interfícies, ja que sempre sabrà on és o sabrà tornar enrere i tornar a l’inici.
El lloc web no ha de provocar un únic camí per a l’usuari, li ha de donar
la possibilitat d’explorar el lloc de manera lliure, amb confiança. Algunes
eines que ajuden a assolir aquest principi poden ser senyalitzar bé els camins
i les rutes, donar opcions senzilles per anar a l’inici, oferir que totes les
accions que fa siguin reversibles...

• Llegibilitat. Té en compte les diferents possibilitats d’utilitzar el text, com
poden ser el tipus i la mida de la font, el color d’aquesta i el color del fons.
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Cal considerar tots els tipus d’usuaris que es podran tenir i els seus possibles
condicionants envers aquest principi.

• Navegació visible. Cal fer servir elements sempre a l’abast dels usuaris, no
elements que quedin ocults i que dificultin la seva navegació. Els usuaris
han de poder observar sempre unes interfícies semblants on els continguts
vagin apareixent a mida que l’usuari avança. S’han d’evitar esquemes de
navegació complexos.

• Objectes humans. Són determinats elements de les interfícies que són
visibles i força familiars per als usuaris. Es podran tocar, escoltar o percebre
d’una altra manera. Es recomana fer-los servir de manera consistent i
estable.

• Protecció del treball de l’usuari. Aquest principi estableix la garantia per
a l’usuari que no es perdrà la feina que ha fet per culpa d’un error seu, d’un
error de connectivitat a Internet o per qualsevol altre tipus de problema no
relacionat amb ell directament. Aquest principi ha de ser prioritari per als
desenvolupadors de pàgines web.

• Reducció del temps de latència. El temps de resposta de la interfície
desenvolupada ha de minimitzar-se al màxim o, com a mínim, donar la
sensació de velocitat, que l’espera no serà gaire llarga. El sistema ha de
permetre fer altres tasques mentre l’usuari espera una retroacció. Hi ha
diferents tècniques per millorar aquesta apreciació de temps mínim; entre
d’altres, per exemple, fer servir barres de progrés, provocar que tota acció
per part de l’usuari tingui algun tipus de feedback amb una durada màxima
de mig milisegon o avisar de manera molt notable que la tasca ha finalitzat
i que la interfície torna a estar a disposició de l’usuari.

• Ús de metàfores. Aquestes faciliten l’aprenentatge d’una pàgina web
i permeten millorar la usabilitat d’aquesta. Una selecció errònia de les
metàfores pot provocar l’efecte contrari. Les metàfores, tal com es mostra
en la figura 2.17, han de fer referència a tot tipus de percepcions per part de
l’usuari, com són la vista, el tacte o els sons.

Figura 2.17. Metàfores en una interfície de correu
electrònic

• Valors per defecte. Han de ser paràmetres que tinguin algun tipus de sentit i
han de poder ser validats o descartats de manera ràpida i senzilla. Els valors
per defecte d’una interfície han d’aparèixer ja seleccionats per facilitar la
feina de l’usuari.

Aquests principis proposats per Bruce Tognazzini són vius, tal com es pot veure al
seu lloc web, no és una informació estàtica que servirà per a les properes dècades.
Són una mostra de principis que serveixen per tenir una base important, però que
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Jakob Nielsen és considerat
el guru de la usabilitat en
entorns web, i ha publicat

més d’una desena de títols
de referència en aquest

camp.

cal anar adaptant a les noves tecnologies. Per això el títol de la seva darrera versió
el 2014: revisats i ampliats.

Uns altres principis per assolir el desenvolupament de webs amigables són els que
proposa el seu soci, Jakob Nielsen. L’any 1995 va publicar el que va denominar
“les regles generals o regles heurístiques” de la usabilitat (vegeu la figura 2.18).
Aquests principis o regles els va elaborar a partir de l’estudi de pràcticament més
de 250 problemes d’usabilitat, i estan més enfocats cap a interfícies del tipus web,
és a dir, entorns i pàgines web.

Figura 2.18. Principis de Jakob Nielsen

Els principis són:

• Ajuda i documentació. Poques pàgines web requereixen realment una
documentació o uns llocs d’ajuda exhaustius, però això no treu que s’hagi
d’oferir documentació o assistència als usuaris. Aquesta documentació ha
de ser senzilla i ràpida de trobar i ha d’estar pensada per a les tasques que
han de fer els usuaris, indicant una sèrie de passos concrets per fer quelcom
de manera concisa i breu.

• Consistència i estàndards. Al llarg de totes les seccions o pàgines d’un lloc
web s’hauran de fer servir els mateixos estàndards, les mateixes metàfores i
els mateixos colors; en definitiva, caldrà donar una consistència per afavorir
l’enteniment i l’aprenentatge per part de l’usuari final. Un lloc web on cada
pàgina tingui un color diferent per als enllaços havent d’avisar cada vegada
l’usuari del significat no tindria una bona usabilitat.

• Control i llibertat de l’usuari. Les funcions de Desfer i Refer han de
estar presents per als usuaris en tot moment. Aquests es poden equivocar en
qualsevol situació i han de poder tenir la possibilitat de retrobar el seu camí
correcte de manera senzilla i ràpida. La possibilitat de tornar a la pàgina
d’inici ha de ser clara.

• Correspondència entre els continguts web i el mon real. La informació
haurà de mostrar-se de la manera més natural possible, de la manera més
semblant a la vida diària, seguint el mateix ordre i la mateixa estructura
que es faria servir si aquesta informació es donés a través d’un canal de
comunicació presencial. Caldrà fer servir el llenguatge dels usuaris, amb
paraules i frases que puguin reconèixer com a familiars.

• Disseny minimalista. Si una informació no és rellevant no caldrà que
hi sigui en la pàgina web que s’està dissenyant. El mateix succeeix amb
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els elements de disseny. Qualsevol contingut (text, imatges, elements
multimèdia...) que hi aparegui haurà d’estar justificat.

• Evitar errors. És la prevenció d’errors. Els dissenys han de preveure
quins possibles errors podran cometre els usuaris. D’aquesta manera, es
podran avançar a ells i controlar o intentar guiar les seves accions abans que
arribin als possibles errors. Un disseny cuidat que pot prevenir problemes
als usuaris és millor que uns bons missatges d’errors.

• Flexible i eficient. Hi ha molts tipus diferents d’usuaris que poden accedir
a una mateixa pàgina web, cosa que fa que aquesta hagi de ser flexible i
adaptar-se a totes les possibles necessitats. I, a la vegada, caldrà que sigui
eficient, possibilitant tant donar resposta ràpida a un usuari expert com oferir
solucions senzilles a un usuari novell.

• Reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels errors. Són necessaris
missatges d’error que siguin clars i concisos. Aquests han d’explicar de
manera clara, amb un llenguatge senzill, què ha succeït i ajudar els usuaris,
donant possibles vies de solució.

• Reconeixement abans que recordar. L’usuari no ha de tenir la necessitat
de recordar quines opcions ha d’escollir o on ha d’anar per trobar la
informació que necessita. El disseny de la pàgina web li ha de permetre
poder identificar els objectes i les opcions de manera clara i senzilla.

• Visibilitat de l’estat del sistema. L’usuari ha de poder conèixer l’estat del
sistema en tot moment, ja que la pàgina web ha d’informar-lo en tot moment
del que està succeint. El temps de resposta ha de ser raonable, fent servir les
eines que permet la tecnologia per informar els usuaris del que el sistema fa
i del temps que trigarà a fer-ho.

Dues de les característiques més importants en la creació de llocs web són
l’estructura que li donarem i com serà la navegació que permetrem a través del
lloc. Aquestes han de ser consistents i intuïtives. També caldrà que oferim una
bona funcionalitat, que faci el que ha de fer en un temps raonable, de manera
correcta i amb certa facilitat. La interactivitat que oferim al lloc web també serà
important, tenint com a objectiu mantenir informat en tot moment l’usuari.

2.2.4 Aplicació de les dimensions i els principis d’usabilitat a un cas
pràctic: centre podomèdic

Per familiaritzar-vos amb l’aplicació pràctica d’aquests principis es planteja el cas
d’una pàgina web d’un centre podomèdic, www.centrepodomedic.com/Podologia.
Aquest centre ens demana assessorament, ja que han rebut diverses indicacions
referents a la dificultat que mostren alguns dels seus pacients per trobar informació
a la web com, per exemple, el telèfon del centre.
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El centre té una pàgina web principal amb informacions diverses amb un menú
superior on es poden trobar, entre d’altres, opcions dels serveis que ofereixen, les
mútues amb les quals treballen, la localització o un accés per contactar-hi.

Els usuaris de la pàgina web són pacients actuals o potencials. Una gran majoria
són gent gran que necessiten uns tipus de serveis podològics molt determinats. En-
cara que la pàgina web no té com a principal objectiu aquest tipus de pacients, són
aquests els que han mostrat les seves dificultats per trobar-hi alguna informació.

En la figura 2.19 es mostra la pàgina web del centre podomèdic.

Figura 2.19. Portal web del centre podomèdic

Aquesta i altres imatges relacionades apareixen per gentilesa d’http://www.centrepodomedic.com/Podologia/.

A partir del plantejament mostrat hem d’analitzar, segons els principis de Nielsen
i de Tognazzini, si aquesta pàgina està ben dissenyada a nivell d’usabilitat. Ens
fixarem només en aquesta problemàtica concreta del telèfon del centre.

En disposar de la pàgina web ja finalitzada ens és senzill analitzar les tipografies,
els colors, les mides i la distribució dels continguts i, per a un usuari habitual
d’Internet, la informació del telèfon pot ser fàcilment accessible. Navegant per
la pàgina veiem que, una vegada hem accedit als diferents apartats, podem tornar
fàcilment a la pàgina principal a través dels menús o de tornar enrere, acomplint
els principis de navegació visible de Tognazzini o el de control i llibertat de
l’usuari de Nielsen.

En disposar d’un apartat anomenat “Contactar”, molts usuaris seleccionaran
aquesta opció per cercar el telèfon. Una altra possibilitat és seleccionar l’opció del
menú anomenada “Localització i horaris”. Però alguns dels usuaris poc experts
a l’hora de navegar per Internet, sobretot les persones més grans, no interpreten
fàcilment aquestes opcions.

Així doncs, alguns dels suggeriments de millora en termes d’usabilitat que es
poden oferir són, per exemple:

• Aplicar el principi de Tognazzini anticipació i recomanar que facin públic
el seu telèfon en la pàgina principal. Amb aquesta modificació també es
tindria en compte el principi eficiència.
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• Una altra possibilitat és fer servir una icona d’un telèfon per clarificar en
quin apartat podrem trobar el que cerquem com a usuaris. Fent servir aques-
ta possibilitat estaríem acomplint els principis de Nielsen correspondència
entre els continguts web i el mon real i el de Tognazzini ús de metàfores.

2.3 Anàlisi de la usabilitat web. Tècniques

Durant el procés de disseny d’una pàgina web és freqüent tenir dubtes sobre com,
on i quins elements ubicar en la interfície. Quina decisió podria ser la millor?

Per poder afirmar “la usabilitat d’una determinada web pot ser millor o pitjor que
la d’aquesta altra” o simplement per poder establir millores en la usabilitat d’una
determinada pàgina web calen unes mètriques o uns criteris que ens permetin fer
valoracions i comparacions de la manera més rigorosa possible.

Aquesta valoració és complicada d’establir, ja que alguns dels paràmetres que
s’han de valorar són objectius; però d’altres no ho són tant, ja que tenen un
component subjectiu que en dificulta el resultat. Per aquesta raó caldrà també
tenir en compte altres paràmetres fonamentals a l’hora de valorar la usabilitat i
d’establir les tècniques per a la seva mesura.

2.3.1 Enginyeria de la usabilitat

Un aspecte a tenir en compte per aplicar les tècniques de valoració de la usabilitat
és quan es faran aquestes. Si es duen a terme una vegada, el lloc web està finalitzat
i es conclou una valoració negativa, caldrà refer molt treball ja donat per finalitzat,
o fins i tot tornar a fer alguna part des de zero. Si es duen a terme al llarg de
les diferents fases del desenvolupament del projecte web, per exemple durant el
disseny o durant la implementació, hi haurà més opcions de reconduir els errors
detectats, però es faran les proves sobre un producte no finalitzat.

Per aquesta raó, alguns autors consideren que existeix el que s’anomena enginye-
ria de la usabilitat, igual que existeix l’enginyeria del programari. D’aquesta
manera, la usabilitat té el seu propi cicle de vida que els dissenyadors de pàgines
web hauran de tenir en compte. Entre les fases i tasques a dur a terme cal tenir en
compte les que es poden veure en la figura 2.20.

Fases d’un projecte

1. Estudi de viabilitat

2. Anàlisi

3. Disseny

4. Desenvolupament

5. Finalització

6. Transferència
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Figura 2.20. Fases per avaluar la usabilitat

Algunes de les tècniques i els programaris d’anàlisi de la usabilitat que es podran
dur a terme estan dividides en:

• Les tècniques que són objectives o que es poden executar de manera
automàtica, amb els programaris que ajuden a controlar i revisar la usabilitat
d’un lloc web.

• Les tècniques més subjectives, basades a recollir indicacions de les experi-
ències dels usuaris.

Escollir una tècnica o un mètode per a l’anàlisi i l’avaluació de la usabilitat d’un
determinat lloc web o un determinat programari dependrà de molts factors, entre
els quals els dos més importants són el temps i els recursos disponibles.

2.3.2 Tècniques objectives, sense la participació dels usuaris

Les tècniques objectives inclouen les tècniques d’inspecció que es portaran a
terme en una revisió exhaustiva de la pàgina web creada. Aquestes tècniques ne-
cessitaran poder accedir a guies d’estil, heurístiques i experiències documentades
del web. Els usuaris finals no estaran implicats en aquest tipus de tècniques, i
l’objectiu serà poder establir una avaluació del lloc web desenvolupat (o en vies
de desenvolupament) quant a la seva usabilitat.

Algunes tècniques concretes, dintre del grup de tècniques d’inspecció, són:

• Les inspeccions formals de la usabilitat (amb un equip d’entre 4 i 8
inspectors d’usabilitat, considerats experts).

• L’assaig cognoscitiu aplicat a les primeres fases del desenvolupament, on
experts creen escenaris a partir de les especificacions.

• L’avaluació heurística, en què un equip d’experts en usabilitat analitzen
les interfícies d’usuari del lloc web. A partir d’aquesta anàlisi s’estableixen
unes regles o heurístiques a través de les quals s’avaluarà el lloc web o
interfície. Aquesta tècnica va ser desenvolupada per Nielsen.
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Està establert que cinc consultors d’usabilitat podran trobar un 80% de forats als
llocs web i que quinze podran trobar el 100% dels forats d’usabilitat.

Les tècniques d’inspecció o altres tècniques amb consultors o auditors de la
usabilitat són també conegudes com proves d’experts, que es diferenciaran
de les proves d’usabilitat amb usuaris finals.

Les proves d’experts es consideren proves objectives en què els experts basen les
seves opinions en la seva experiència i en l’excel·lència. Les proves d’usabilitat
amb usuaris finals són proves en què els usuaris donaran la seva opinió de manera
subjectiva.

Altres criteris per mesurar algunes de les dimensions de la usabilitat de manera
objectiva poden ser:

• Facilitat d’aprenentatge: temps que triga (o nombre d’intents que triga) un
usuari novell a arribar a fer una determinada tasca al lloc web en el mateix
temps que triga un usuari expert.

• Facilitat per recordar: es pot calcular el temps que triga un usuari a dur a
terme aquella tasca que volia fer.

• Eficiència en l’ús: nombre de tasques que fa un usuari navegant per la pàgina
web per unitat de temps.

• Tolerància a l’error: es poden controlar el nombre d’errors que comet un
usuari des que inicia el procediment a la pàgina web fins que arriba al seu
objectiu (per exemple, el registre de les seves dades en una determinada
pàgina).

Altres aspectes, com la satisfacció de l’usuari, són molt més subjectius d’avaluar
i no entrarien en aquest grup.

Tots aquests criteris mostren la manera de recollir dades quantitatives que permetin
comparar un disseny d’un determinat lloc web amb un altre.

Una altra aplicació que ajuda a recollir informació de manera objectiva és la
coneguda com a CrazzyEgg (www.crazyegg.com). Es tracta d’una eina que
mostra un mapa de calor dels moviments del ratolí sobre una determinada pàgina
web. Aquesta informació ens ajudarà a tenir més informació per conèixer el
comportament dels usuaris i poder establir una avaluació referent a la usabilitat
d’una determinada pàgina.

En la figura 2.21 es mostra un exemple del mapa de calor de la pàgina web d’un
centre podomèdic. Amb alguns errors de desquadre, es pot observar com la
majoria de moviments del ratolí es fan pels menús (el superior i les opcions de
la part central de la web).



Disseny d’interfícies web 92 Accessibilitat i usabilitat web

Figura 2.21. Mapa de calor de la pàgina web d’un centre podomèdic

Un altre exemple per generar mapes de calor es pot trobar amb l’aplica-
ció ClickHeat-Clicks heatmap, en la web www.labsmedia.com/clickheat/index
.html.

Altres exemples d’eines objectives que es poden trobar a Internet per a l’ajuda
indirecta a l’anàlisi de la usabilitat de manera objectiva són:

• WebSAT (zing.ncsl.nist.gov/WebTools/WebSAT/overview.html, Web Sta-
tic Analyzer Tool), una eina que analitza el codi HTML de les pàgines web
per detectar problemes d’usabilitat.

• Load Impact (loadimpact.com), que ofereix la possibilitat de fer un test
de carga online i gratuït amb què es pot simular els temps de reacció de la
pàgina web simulant l’accés simultani de molts usuaris.

• Google Analytics, un altre exemple d’eina que permet conèixer moltes
dades objectives del comportament dels usuaris envers una determinada
pàgina web (www.google.com/analytics). Permet, per exemple, conèixer
el nombre d’abandonaments dels usuaris d’una determinada pàgina web.

• Five Seconds (fivesecondtest.com), que permet dur a terme un test sobre
una pàgina web indicada en el qual es contestarà de manera ràpida unes
preguntes concretes.

• Moby Ready (ready.mobi), que ofereix el comportament de la web amb
diferents navegadors i dispositius.

2.3.3 Tècniques subjectives amb la participació dels usuaris

Les tècniques subjectives pretenen analitzar les reaccions dels usuaris envers una
determinada pàgina web. Això és, si els agrada o no i si la troben senzilla o no;
és a dir, tot allò que depèn de la relació de l’usuari amb la web. Per aconseguir
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aquestes informacions caldrà dur a terme un estudi que entri en detall per conèixer
les seves opinions.

Dades qualitatives i quantitatives

Els tipus de dades a tractar són:

• Dades qualitatives: ofereixen informació de qualitat, expressada de manera verbal o escrita
pels usuaris subjectes d’estudi. És a dir, no se cercaran respostes controlades com un sí o
un no o una selecció entre diferents opcions, sinó que es deixaran respostes obertes perquè
s’hi esculli l’opinió real i subjectiva de l’usuari.

• Dades quantitatives: són dades que es poden mesurar. Aquestes dades es tractaran
posteriorment amb mètodes matemàtics per 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.

El que es voldrà aconseguir a partir de l’estudi dels usuaris potencials i dels usuaris
reals és una sèrie d’informacions quantitatives que permetin valorar i classificar
les alternatives existents a l’hora de dissenyar. Es podrien dur a terme algunes
avaluacions qualitatives, però cal establir un sistema quantitatiu de la usabilitat
per poder processar les dades obtingudes.

En la pràctica, per obtenir dades qualitatives és necessari aconseguir informacions
d’usuaris finals, és a dir, es necessita una resposta de l’usuari. 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 el
temps que es troba l’usuari en cada pantalla o el nombre d’errors que generarà per
a cada interfície.

Les tècniques amb usuaris es podran dur a terme abans del desenvolupament
del projecte, durant el mateix o una vegada hagi finalitzat. Poden ser proves
qualitatives o quantitatives, i dins d’aquestes tècniques es poden englobar:

• Tècniques d’indagació o sondeig. Aquest tipus de tècniques es basen
en la realització d’entrevistes amb usuaris reals. Existeixen diversos tipus
d’entrevistes, com poden ser les obertes (en què l’entrevistador té llibertat
per preguntar el que consideri en funció de com vagi) o tancades (hi ha unes
determinades preguntes tancades de les quals no es podrà sortir). A partir
de xerrades, preguntes i entrevistes amb els usuaris reals es vol indagar en
el que aquests usuaris necessitaran o voldran d’un lloc web, a partir de les
seves experiències positives i negatives amb altres llocs web semblants que
hagin utilitzat. Amb els resultats s’obtindrà informació per fer millores en
el disseny del web o criteris per fer-ne un de nou.

• Tècniques de prova. També conegudes com a tècniques de prova amb
usuaris finals. Aquests hauran de fer una sèrie d’activitats al lloc web
que es vol avaluar, una vegada aquest ja està finalitzat o molt avançat
en el seu desenvolupament. A partir d’aquestes activitats es valorarà el
comportament de l’usuari davant diverses situacions i es podran establir els
punts forts i els punts febles del lloc web. El feedback es podrà obtenir a par-
tir d’observacions, resultat d’enquestes, valoracions subjectives, preguntes
amb resposta oberta, opinions del producte, etc.
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• Card Sorting. És una tècnica per categoritzar continguts. Un grup d’usuaris
experts es reuneixen per organitzar i ordenar els continguts, cosa que afecta
el disseny de la pàgina web i, en definitiva, la seva usabilitat.

Avui dia existeixen molts programes que poden ajudar en el disseny i l’execució
d’aquestes tècniques, però malauradament molts d’ells són de pagament. A
continuació es referencien algunes d’aquestes eines informàtiques, dividides entre
les que es fan servir per al seguiment del comportament dels usuaris davant d’una
web i les que ajuden a desenvolupar els qüestionaris per avaluar la usabilitat de les
pàgines web.

Entre les eines o programaris per analitzar el comportament dels usuaris es poden
trobar:

• Navflow (www.navflow.com) és una eina per avaluar prototipus de pàgines
web. Es mostra un disseny web i es fan unes preguntes als usuaris, que faran
un test, i s’oferirà un informe amb els resultats.

• Camstudio (camstudio.org) és una eina gratuïta que permet enregistrar tot
el que succeeix en una pantalla d’ordinador. Ens permetrà capturar el com-
portament d’un usuari davant una web per poder analitzar-lo posteriorment.

• VNC (www.uvnc.com/screenrecorder/index.html) és una altra eina per
enregistrar tot el que succeeix en un ordinador i avaluar, per tant, el que
fa l’usuari en accedir a una determinada web.

• Morae (www.techsmith.com/morae.asp) és una eina que permet enregistrar
comportaments, però també dissenyar i dur a terme tests d’usabilitat.

Un altre exemple de programari que pot ajudar a l’anàlisi de la usabilitat d’un
determinat lloc web és el Selenium IDE (www.seleniumhq.org/projects/ide), un
complement per al navegador Firefox que ens permet definir guies d’actuació
d’usuaris i simular que aquests fan servir una determinada pàgina web per observar
el seu comportament.

Entre les eines o programaris per dissenyar, crear i dur a terme qüestionaris i tests
als usuaris es troben:

• GoogleDrive (https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/): eina de Go-
ogle que permet crear formularis, enviar-los als usuaris, recollir i analitzar
les respostes.

• SurveyMonkey (https://es.surveymonkey.com/): eina gratuïta que per-
met crear enquestes i analitzar els resultats de manera senzilla.

• Per a les entrevistes qualitatives: gravació d’àudio i de veu i eines per veure
en directe el comportament de l’usuari, per exemple, Snapshot.

En la figura 2.22 podeu veure un exemple d’utilització del SurveyMonkey, una
eina molt senzilla per crear enquestes de les moltes que podem trobar avui en dia
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a Internet. A partir de la mateixa pàgina web d’aquesta aplicació es podrà crear
una enquesta i donar d’alta els usuaris (els correus electrònics) que voldrem que
la rebin per correu electrònic i que la contestin. Una vegada enviada, i amb la
constància d’haver obtingut un mínim de respostes, l’aplicació permet l’anàlisi
dels resultats.

Figura 2.22. Creador d’enquestes SurveyMonkey

https://es.surveymonkey.com/

Un cas pràctic de com fer un test subjectiu d’usabilitat es mostra en la figura 2.23.
Concretament, es tracta de l’empresa Aigües de Barcelona. Aquest test està pensat
per als usuaris que ja són clients de l’anomenada Oficina en Xarxa, que és la seva
intranet. Aquesta intranet permet als clients d’Aigües de Barcelona connectar-se
per gestionar tot allò vinculat amb el servei que tenen contractat. L’Oficina en
Xarxa ja està acabada i en funcionament des de fa temps. Per aquesta raó, demanen
als seus usuaris una avaluació de l’oficina en general i de la seva usabilitat en
particular per poder dur a terme millores en el seu disseny i en les funcionalitats
que ofereix.

Figura 2.23. Test d’usabilitat, enquesta d’Aigües de Barcelona

http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/web/web-aguas-de-barcelona/inicio

A l’apartat d’annexos del
mòdul podeu trobar més
informació sobre els tests
d’Aigües de Barcelona.
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SEO és l’acrònim de Search
Engine Optimization, una
disciplina que té l’objectiu

de millorar el posicionament
d’una web en els motors de

cerca.

En la figura 2.23 també es poden observar alguns detalls que es recomanen per a la
creació òptima d’enquestes i qüestionaris, com pot ser anar mostrant el percentatge
de l’enquesta que es porta fet (en aquest cas s’informa l’enquestat que ja porta un
50%) i, encara que no ho puguem apreciar en la figura, anar mostrant les preguntes
una a una per no cansar l’usuari abans de començar.

Aquest exemple pretén servir-vos d’exemple per conèixer com es duen a terme
certs tests d’usabilitat amb usuaris reals.

2.4 Verificació de la usabilitat en diferents navegadors i dispositius

El disseny, la creació i el desenvolupament d’una pàgina web no es limitarà a tenir
una bona idea, dur a terme un bon disseny i seguir totes les indicacions perquè la
pàgina sigui accessible i ofereixi una bona usabilitat. També caldrà validar el seu
correcte funcionament en els diferents tipus de tecnologies que ens podem trobar
avui en dia, tant a nivell de maquinari com a nivell de programari.

Aquest fet ens porta a haver de validar que la web desenvolupada es pugui
visualitzar correctament des de:

• Els diferents navegadors que existeixen o, com a mínim, els més comuns,
és a dir, aquells que abasteixin el percentatge més alt possible d’utilització.
Entre d’altres, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari i Microsoft Edge.
L’ús d’uns o d’uns altres dependrà en alguns casos del sistema operatiu
instal·lat.

• Els diferents dispositius des d’on es podrà navegar per aquesta pàgina web,
com és el cas d’ordinadors, mòbils i tauletes. La bona visualització o no
d’una web en cadascun d’aquests dispositius és el que es treballa en el que
s’anomena disseny web adaptable (Responsive Web Design, RWD).

El disseny web adaptable (Responsive Web Design, RWD) és una
tecnologia que té l’objectiu d’adaptar la interfície d’una web a qualsevol
tipus de dispositiu.

Per tant, ja es pot intuir que una de les primeres premisses per tal que una web
sigui usable serà que estigui dissenyada seguint les pautes del RWD.

Els llocs web que estiguin dissenyats sota els paràmetres de RWD proporcionaran
beneficis quant a millor posicionament a la xarxa (SEO), a banda d’altres com la
simplificació de continguts i redundàncies, ja que no s’haurà de dissenyar una web
per a cada dispositiu, sinó una única que s’adapti a tot tipus de dispositius.

Per analitzar diferents llocs web des de diversos navegadors i dispositius caldria
fer servir les eines més lògiques, com seria el fet de descarregar el major nombre
de navegadors possibles en un entorn de desenvolupament o en un entorn de
producció i dur a terme les proves adients, i també provar de navegar des de
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diferents dispositius. No obstant això, existeixen pàgines web que permeten fer
aquesta simulació.

Agafem l’exemple del centre podomèdic que ja hem fet servir anteriorment. Cal
recordar que les captures de la pàgina web estan fetes en un moment determinat. És
molt possible que quan vulgueu validar aquests exemples les webs corresponents
hagin evolucionat (amb canvis de continguts, canvis de versions, canvis de
disseny...).

En les captures de pantalla que es mostren en la figura 2.24, figura 2.25 i figura 2.26
es pot observar com no hi ha diferències destacables entre els diferents navegadors
testejats per a Windows.

Figura 2.24. Pàgina web amb navegador Microsoft Edge

Figura 2.25. Pàgina web amb navegador Google Chrome

Figura 2.26. Pàgina web amb navegador Mozilla Firefox
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En canvi, fent servir una eina com la que ofereix la pàgina web browsershots.org
podrem dur a terme una anàlisi molt més àmplia dels diferents navegadors. En la
figura 2.27 es pot veure la disponibilitat de navegadors que ofereix per testejar una
pàgina web ja penjada en un servidor.

Figura 2.27. Opcions de navegadors amb Browsershots

Font: http://browsershots.org/

En la figura 2.28 es mostra un exemple de la pàgina web del centre podomèdic per
a Ubuntu, i en la figura 2.29 un altre exemple per a Mac.

Figura 2.28. Pàgina web amb navegador Opera per a Ubuntu
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Figura 2.29. Pàgina web amb navegador Safari per a sistemes Mac

Veiem que en aquestes dues figures (figura 2.28 i figura 2.29) ja sí que podem tro-
bar diferències envers allò mostrat pels navegadors del sistema operatiu Windows.
Podem arribar a la conclusió que aquest centre ha tingut en compte la navegació
a Windows però no tant a altres sistemes operatius o navegadors.

Igual que hem vist amb els navegadors, pot ocórrer que si fem sevir diferents
dispositius la visualització de la web difereixi. La millor manera de provar la visió
que tindrem d’una determinada pàgina web serà disposar dels diferents dispositius.
Però a través de diferents eines que s’ofereixen a Internet podem emular com es
veurà una determinada pàgina web en els diferents dispositius mòbils. Avui dia
existeixen moltes eines al mercat, a continuació en podem veure algunes d’elles:

• Screenfly (quirktools.com/screenfly): és una de les millors eines de simula-
ció d’Android, iPad, etc. També permet simular la visualització en tot tipus
de pantalles i resolucions. En la figura 2.30 se’n pot observar un exemple.

Figura 2.30. Exemple d’utilització de l’eina Screenfly

Font: http://quirktools.com/screenfly/



Disseny d’interfícies web 100 Accessibilitat i usabilitat web

• Windsock (windsock.es/adaptativo): eina de simulació per visualitzar una
web des de diferents tipus de dispositius mòbils. En la figura 2.31 se’n pot
observar un exemple.

Figura 2.31. Exemple d’utilització de l’eina Windsock

Font: http://windsock.es/adaptativo/

• iPadpeek (ipadpeek.com) i iPhoney (www.marketcircle.com/iphoney): si-
muladors de visualització web per a dispositius mòbils iPhone.

També podem trobar altres eines que sense ser simuladors ens ofereixen recoma-
nacions per millorar la compatibilitat de la web al dispositiu; per exemple, una
eina de validació de W3C, validator.w3.org/mobile.

També hi ha eines que ofereixen informació amb referència a l’optimització d’una
determinada web per a dispositius mòbils, com per exemple l’eina de Google
informe d’usabilitat mòbil: goo.gl/3kDfz9. Cal tenir en compte que si la web
està optimitzada per a dispositius mòbils hi ha major probabilitat que un usuari hi
accedeixi.

En general, hi ha alguns aspectes que permeten millorar la usabilitat d’una web
per tal d’adaptar-la a dispositius mòbils, entre d’altres:

• Cal tenir cura de les barres de desplaçament horitzontals i verticals.

• Situar al centre de la web el contingut principal que sigui d’interès per a
l’usuari.

• La mida de la lletra ha de ser adient (16 px o superior).

• La distància entre els elements clicables i interactius ha de ser suficient.

• Cal no abusar d’elements que siguin difícilment visualitzables.

Molts d’aquests aspectes cal tenir-los en compte durant el disseny, sense oblidar
l’experiència d’usuari (UX).
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2.5 Cas pràctic de l’anàlisi de la usabilitat: centre podomèdic

A continuació donarem un exemple de cas pràctic per a l’avaluació de la usabilitat.
Cal recordar que aquesta tasca té una part certament subjectiva, però tot i això
aplicarem algunes eines objectives que poden establir una base per a l’avaluació
de la usabilitat i oferirem unes indicacions que ens poden ajudar i servir com a
guia per a futures avaluacions.

Seguim amb el cas real de la pàgina web escollida, la d’un centre mèdic podològic,
www.centrepodomedic.com/Podologia.

En la figura 2.32 es mostra una captura de la pàgina principal completa, amb tots
els continguts. S’ha de tenir present que aquesta captura és d’una data i una hora
determinada. No podem garantir que quan hi tornem a accedir la pàgina web no
sigui igual a com la podem veure en la captura de pantalla.

Figura 2.32. Pàgina web completa del centre mèdic
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Javascript és un llenguatge
de programació interpretat i

orientat a objectes molt
utilitzat per a la creació de

pàgines web.

El primer que farem serà dur a terme algunes revisions objectives del lloc web.
Com hem pogut veure en altres apartats, ja hem observat i verificat com es
comporta la pàgina web amb diferents navegadors tant de manera directa (figura
2.24, figura 2.25 i figura 2.26) com simulada (figura 2.28 i figura 2.29). També serà
important observar com es comporta la pàgina web per a diferents tecnologies. Per
a això farem servir l’eina que ens ofereix la pàgina web ready.mobi. En la figura
2.33, la figura 2.34, la figura 2.35 i la figura 2.36 en podem observar els resultats.

A primera figura, la figura 2.33, es pot observar com es visualitzarà la pàgina web
des de diferents dispositius. A més, podeu veure el percentatge que s’ha utilitzat
de les diferents tecnologies per al seu desenvolupament. Vegeu també com la web
està desenvolupada, en la seva major part, amb imatges i codi Javascript.

Figura 2.33. Anàlisi MobiReady, mostra de la web en diferents dispositius

Font: http://ready.mobi/

En la figura 2.34 i la figura 2.35 obtenim diferents resultats que ofereix la pàgina
web després d’aplicar el seu test.

Figura 2.34. Anàlisi MobiReady, resultats d’aplicar aquesta eina a la web tractada

Font: http://ready.mobi/
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Figura 2.35. Anàlisi MobiReady, continuació dels resultats de l’anàlisi

Font: http://ready.mobi/

Entre aquests resultats, hi ha el rank que li atorguen o el pes de la pàgina i el seu
temps de descàrrega.

En la figura 2.36 es mostren alguns dels errors que s’han detectat de manera
objectiva en el desenvolupament, i que estan classificats per importància.

Figura 2.36. Anàlisi MobiReady, mostra dels errors localitzats una vegada aplicada
l’anàlisi

Font: http://ready.mobi/

A ull nu es pot observar com la pàgina web en qüestió està preparada per a diferents
tipologies de navegadors i tecnologies, com els dispositius mòbils. Pel fet d’estar
creada amb Wordpress i de fer servir tecnologies com Flash es pot donar el cas que
no ofereixi una bona visualització a determinats navegadors o sistemes operatius, i
això caldria revisar-ho. Un altre problema que presenta és que no tan sols es tracta
d’un Wordpress, sinó que arriba a fer-ne servir fins a tres (un dins d’un altre).
Això també pot ser perillós a nivell tècnic i pot arribar a dificultar la usabilitat de
la pàgina.

Una altra eina que ens pot ajudar és la dels mapes de calor, que pretenen simular
quin són els apartats de la pàgina web més observats pels visitants o usuaris del
determinat lloc web. En la figura 2.22 ja s’observava un primer resultat per a
aquesta pàgina web. Els mapes de calor ens permeten observar una simulació del
que faran els usuaris quan es presentin davant d’una determinada pàgina web. A
partir d’uns làsers que controlen els moviments dels ulls s’han pogut determinat

Wordpress és un programari
que ajuda a la creació de
blogs i pàgines web de
manera guiada i senzilla.

Flash és un programari per
a la creació d’animacions i
altres elements multimèdia.
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els colors que l’usuari veurà més temps i els que menys, cosa que, extrapolada,
ens permet tenir una simulació del que passaria amb la nostra pàgina web. Els
colors càlids com el vermell acostumen a cridar més temps l’atenció dels usuaris.
Els colors més freds (grocs o verds), mentrestant, no aguanten tant de temps la
mirada.

L’eina que ofereix la pàgina web fivesecondtest.com, en la seva versió de prova o
gratuïta, ens permet dur a terme, encara de manera objectiva, un altre test sobre la
web que ens permetrà extreure més conclusions. Aquest test ens permet escollir
una sèrie de preguntes a les quals els usuaris ens donaran resposta ràpida sobre
una pàgina web ja penjada en un servidor o sobre un document HTML.

Entre la figura 2.37 i la figura 2.43 podem observar diferents captures de l’apli-
cació del test, i fins i tot alguns comentaris a alguns errors sobre els quals ens
aconsella. Les preguntes que s’han fet als usuaris són estàndards, però serveixen
per observar si estem aconseguint els objectius marcats en crear la pàgina web i
si la usabilitat i l’accessibilitat que volem analitzar i avaluar és òptima o no.

Figura 2.37. Five Seconds Test sobre la web del centre podomèdic, pantalla inicial del
test

Font: http://fivesecondtest.com/

Figura 2.38. Five Seconds Test sobre la web del centre podomèdic, selecció de les
preguntes a fer

Font: http://fivesecondtest.com/
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Figura 2.39. Five Seconds Test sobre la web del centre podomèdic, mostra dels
primers resultats

Font: http://fivesecondtest.com/

Cal destacar, per exemple, algunes de les respostes que podem observar. En la
figura 2.40 es mostren les cinc respostes que es donen a la pregunta “quina és la
temàtica de la pàgina web?”. Veiem que la majoria de respostes ràpides parlen de
ciclisme. Això és degut al fet que la captura principal realitzada per aquesta web
és la que mostra la imatge d’un ciclista fent un estudi podològic, mèdic i mecànic
de la seva bicicleta, i de com ell la fa servir.

Figura 2.40. Five Seconds Test sobre la web del centre podomèdic, paraules
que diuen els usuaris en mirar aquesta web

Font: http://fivesecondtest.com/

Figura 2.41. Five Seconds Test sobre la web del centre podomèdic, resposta a
la segona pregunta

Font: http://fivesecondtest.com/
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Figura 2.42. Five Seconds Test sobre la web del centre podomèdic, resposta a
la tercera pregunta

Font: http://fivesecondtest.com/

En la figura 2.43 es pot veure una resposta encara més contundent. Cap de les cinc
respostes pot explicar quin és el nom de l’empresa o que dóna nom a la pàgina web.

Figura 2.43. Five Seconds Test sobre la web del centre podomèdic, errors trobats en aquest test

Font: http://fivesecondtest.com/

Tot el que s’ha fet fins al moment són anàlisis d’aquesta pàgina web a través
de diferents eines que ens han donat una informació objectiva referent a certes
característiques seves i, de manera directa o indirecta, de la seva usabilitat. Per
dur a terme l’avaluació de la usabilitat caldrà que tinguem en compte tota aquesta
informació, però també caldrà dur a terme una tasca més subjectiva basada en
l’experiència dels usuaris. Això és difícil de mostrar, però sí que pot donar una
guia, una metodologia que podria seguir els següents passos:

1. Objectius de l’anàlisi d’usabilitat

2. Avaluació heurística
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3. Tests amb usuaris (planificació, realització)

4. Mesura dels resultats

5. Conclusions, presa de decisions

D’aquests passos, el que caldria que féssim és un test d’usabilitat sobre els usuaris
de la pàgina web i, a partir d’aquests, oferir unes conclusions que poguessin donar
alguns consells sobre la situació real de la pàgina web quant a les dimensions de
la usabilitat i els principis de webs amigables.

El test d’usabilitat caldria analitzar bé sobre quina mostra d’usuaris aplicar-lo. Per
una banda, es pot considerar que el centre podomèdic disposa de l’oportunitat de
dur a terme aquestes qüestions sobre els mateixos pacients quan van a la consulta.
En el moment d’espera, sobre una tauleta mòbil amb la pàgina web o, simplement,
sobre el que recordin, poden dur a terme un petit qüestionari que ens podria donar
molta informació.

Però cal tenir present que molts dels pacients ja estan fidelitzats i, probablement,
van a la consulta fa molts anys, així que l’objectiu seria arribar als usuaris nous o
als pacients que han arribat directament per la pàgina web.


