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Introducció

http://worldarmstrade.esy.es

Quin és el producte?

Web de consulta d’informació sobre el 
negoci de les armes i la despesa militar 

dels estats durant el s.XXI.

http://worldarmstrade.esy.es


Introducció

A qui va dirigit?

• Homes i dones de més de 25 anys  

• Amb estudis superiors  

• Interessants per la política i especialment els conflictes 
armats i les seves causes i conseqüències.  

• El nivell socioeconòmic del públic és mig  

• Amb tendència política de centre-esquerres i esquerres 

Públic principal



Introducció

A qui va dirigit?

Estudiants interessant en 
el tema degut als estudis

Interessats/des en conflictes 
geopolítics 

Interessats/des en 
visualizació de dades

Públic secundari

Premsa digital Blogs d’Internet



Dades



Dades

Dades que es mostren*

Exportació d’armesImportació d’armes Despesa militar

Despesa militar vs PIB Conflictes i guerres

*Totes les dades obtingudes pertànyen al periode desde l’any 2000 fins el 2015



Dades

Fonts de dades

World Bank SIPRI Wikipedia

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
https://www.sipri.org
https://www.wikipedia.org
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Disseny

Wireframes

• Informació basada en un mapa 

• Menús ocults 

• Informació Bàsica per pantalla 

• Ajudes al lector 

• Interactivitat (pop-ups) 

• Eliminació d’elements decoratius 

• Diferents tipus de gràfiques



Disseny

Estil Internacional

• Disseny sobri i racional 

• Eliminació d’elements decoratius  

• Ús de reticules invisibles 

• Formes geomètriques simples 

• Ús de colors plans



Desenvolupament 
Web



Desenvolupament Web

Tecnologies principals utilitzades

Estils FrontEnd Plugins JS

DataMaps.js

Bootstrap AngularJS

Jquery / Jquery UI

DataMaps

LinqJS

D3js



Desenvolupament Web

Altres tecnologies utilitzades

DataMaps.js
DataMaps

AngularJS

D3js

• Angular-ui-route 

• Angular-ui-bootstrap 

• Angular-Sanitize 

• Angular-Animate 

• Angular-nvd3-directives 

• Angular-Datamaps

• Nv-d3

• TopoJSON



Web



Web

Pàgina d’inici



Web

Informació al mapa

Llegenda sobre el rang

Guerres i conflictes 
durant l’any 
seleccioant

Timeline desplaçable
Informació bàsica 
sobre la pàgina 

mostrada

Titular

FiltresMenú principal

Dades per país



Web

Gràfiques

Gràfics de línies

Gràfics de dispersió

Gràfics de pastís

Cercles de comparació geogràfica



Web

Menús ocults

Menú principal Menú de filtres



Web

Ajudes al lector (POP-UPS)

Pop-ups Informació de país
Popups Informació complementària 

(guerra amunt, informació de pantalla 
abaix)



Moltes gràcies


