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1. Visió global

Una visió general del cicle de desenvolupament d’una ARM ens ajudarà a tenir

clars alguns conceptes fonamentals en qualsevol procés de desenvolupament

de programari. La imatge següent mostra un cicle habitual del desenvolupa-

ment d’una ARM:

Cicle de desenvolupament d’una aplicació

En la imatge es pot observar que les principals fases que defineixen el procés

són les següents:

• Anàlisi de requeriments.

• Definició de l’estratègia / arquitectura.

• Disseny.

• Codificació.

• Proves.

• Instal·lació i posada en marxa.

• Manteniment.

Es poden donar diferents�enfocaments a aquest model de treball. Vegem-ne

alguns dels més emprats en l’actualitat.

1.1. Enfocament en cascada

L’enfocament en cascada (també conegut com a clàssic o seqüencial) implica

que cada fase ens porta a la següent, en una direcció descendent i, en teoria,

sense marxa enrere. En la realitat aquest model no deixa de ser utòpic, ja que
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és impossible que en les primeres fases no quedi res obert o sense definir cor-

rectament com per haver de reiniciar tot el procés en el moment de trobar un

requisit sense definir o identificar.

Podem dir que aquest enfocament és teòricament el cas ideal, en el qual es

duu a terme una recollida de requeriments tan exacta i correcta que permetria,

a partir d’aquest moment, completar el cicle de desenvolupament sense haver

d’ajustar fases anteriors.

Enfocament en cascada i en cascada retroalimentada

La variant lògica d’aquest enfocament per a adaptar-lo a una realitat inevitable

és el que es coneix com a model�en�cascada�retroalimentada, que permet

anar cap enrere en les diferents fases a partir de problemes i aspectes detec-

tats en fases posteriors, per tal de realitzar els ajustos necessaris i reprendre

novament les parts afectades en les fases següents. Aquesta variant és molt

emprada, encara que sol ser apta per a desenvolupaments en els quals el grau

de variabilitat del projecte és molt baix i en els quals no es preveu una gran

càrrega evolutiva.

1.2. Enfocament evolutiu iteratiu

Aquest enfocament està pensat per a adaptar-se a desenvolupaments que te-

nen un grau de variabilitat més gran i necessiten una evolució en el temps. No

cal confondre’l amb el model en cascada retroalimentada, perquè la filosofia

que hi ha al darrere és diferent.

Aquest model treballa sobre versions en les quals es va iterant per tal d’ampliar-

ne sucessivament les funcionalitats en funció dels nous requeriments que es

generen. És a dir, la mecànica d’aquest model es basa precisament en l’evolució

i ampliació de requeriments que es van abordant en diferents fases iteratives
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i que amplien les anteriors. La gran diferència és que aquesta evolució no sor-

geix com una necessitat davant del fet de trobar un requeriment mal especifi-

cat o identificat, sinó com una filosofia de treball.

En el model evolutiu iteratiu es parteix d’uns requeriments bàsics (que no ne-

cessàriament han d’estar definits amb detall) i s’arriba a una versió que es va-

lida i es prova, i de la qual s’obté una nova anàlisi de requeriments evolucio-

nada, que ens durà a una següent versió del programari per a donar resposta

a aquestes funcionalitats amb més detall. Aquests passos es van repetint de

manera constant, realitzant iteracions sobre el producte, fins a arribar a un

model estable (tot i que rarament un programari que es realitza amb aquest

model arriba a una fase final, sinó que sempre està en constant evolució). En el

fons, el model evolutiu iteratiu no deixa de ser una repetició sistemàtica d’un

model en cascada retroalimentada a baix nivell.

El desenvolupament de manera iterativa permet fer simultàniament tasques

en diferents àrees en diferents iteracions; és a dir, mentre una part de l’equip

està codificant o provant una versió, una altra part podria estar treballant ja

sobre iteracions posteriors en les seves fases primerenques.

La filosofia de les iteracions no és lliurar en cadascuna d’elles un producte no

operatiu en algunes de les seves parts, sinó un producte que sigui completa-

ment funcional i acabat en els requeriments indicats, encara que se sàpiga que

s’hi hauran de crear nous requeriments i funcionalitats que caldrà resoldre en

iteracions posteriors.

1.3. Adaptació per a la creació d’aplicacions Rich Media

En el camp de les aplicacions Rich Media es conjuguen habitualment una sèrie

de factors que fan que no existeixi un enfocament clar definit. Normalment, el

desenvolupament es duu a terme per equips de desenvolupament molt petits,

i l’alt pes que hi té la interacció i el disseny fa que el treball amb el client pugui

ser molt variable i complicat.

Davant d’aquesta situació, en cada projecte caldrà validar si és millor un en-

focament o un altre, encara que quan es treballa per a agències en l’àrea del

màrqueting i la publicitat (molt relacionada amb les ARM i sector en el qual hi

ha un gran volum de treball) és molt probable que els temps de desenvolupa-

ment siguin molt curts, de manera que un enfocament evolutiu sol ser molt

difícil d’assimilar per qüestions de calendari.

En conseqüència, cada director de projecte pot prendre la decisió que li sembli

més adequada, i fins i tot barrejar ambdós enfocaments en diferents aspectes

d’una mateixa aplicació. Quan l’equip de treball porta temps treballant junt,

és molt habitual que es trobi una metodologia de treball que encaixi bé amb

els perfils i amb les capacitats de cada membre de l’equip.
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En qualsevol cas, és fonamental sempre que la presa de requeriments sigui tan

fiable com sigui possible i que es tracti sempre d’assegurar que el model que

sostindrà l’aplicació (en el cas en què existeixi treball amb base de dades) sigui

vàlid tant per a la versió a desenvolupar com per a possibles futures evoluci-

ons. Els canvis en el model són normalment els que impliquen un cost més

alt d’adaptació en el desenvolupament, ja que afecten tots els aspectes d’una

aplicació. A partir d’aquesta base, hi ha funcionalitats que per la seva senzillesa

poden no necessitar versions evolutives, o d’altres que per la seva complexitat

en la interacció poden requerir prototips que es poden prendre com un pas

intermedi en el desenvolupament evolutiu iteratiu. Els prototips no arriben a

ser una versió del programa (perquè no solen ser mai totalment funcionals),

però poden servir per a posar de manifest requeriments no detectats que, en

un desenvolupament final, podrien ser molt costosos en temps i diners.

Com a bona pràctica es recomana treballar amb el client en la fase ini-

cial de disseny amb maquetes� (mockups), prototips i proves� simulades

d’interacció, de manera que es puguin avançar problemes o necessitats en

fases en les quals el desenvolupament ja està en marxa.

El prototipatge i les proves es poden convertir en una mecànica molt útil i

pràctica en aquest tipus d’aplicacions, que aprofiten el bo i millor dels dos

enfocaments que hem vist.
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2. Planificació i estratègia

Abans de dur a terme qualsevol projecte (i no solament dins del món del desen-

volupament de programari) és fonamental planificar-lo i establir una estratè-

gia a seguir per a aconseguir la consecució dels objectius plantejats. A conti-

nuació, analitzarem les diferents accions que cal realitzar per a poder dissenyar

una estratègia que caldrà seguir al llarg del cicle complet del desenvolupament

de les nostres ARM, i també la manera de planificar aquest desenvolupament

per tal de poder establir terminis i, per tant, costos tan realistes com sigui pos-

sible d’acord amb el projecte.

2.1. Anàlisi de requeriments i funcional

Abans fins i tot d’elaborar una estimació temporal del desenvolupament

(com a valoració interna de l’esforç que suposarà el projecte o com a

base per a marcar un pressupost per al client), és fonamental fer una

anàlisi funcional de l’aplicació que cal desenvolupar, per tal d’obtenir

els requeriments necessaris que s’hauran de solucionar i poder avalu-

ar-los correctament.

En moltes ocasions, els projectes no permeten dedicar el temps necessari a

aquest apartat del cicle de desenvolupament de programari, però no per això

s’ha d’oblidar la importància i repercussió vitals que tindrà en tot el procés

de desenvolupament posterior. Si volem fer una estimació temporal realista (i,

per tant, econòmicament viable) d’un projecte, és fonamental haver detectat,

abans de planificar el desenvolupament, les funcionalitats principals i clau de

l’aplicació.

El treball que cal realitzar durant aquesta etapa consisteix a comprendre i in-

terpretar les necessitats de l’usuari/client de la nostra aplicació i traduir-les en

un document clar i precís en el qual s’estableixin les bases i els pilars de les

funcionalitats que ha de recrear la nostra aplicació. El procés de comprensió

i interpretació, en la majoria de les ocasions, implica la necessitat d’aprendre

gran quantitat d’informació relativa al procés de negoci del projecte. Moltes

vegades el poder definir la millor solució passa per comprendre a fons el pro-

blema.

Sovint també cal conscienciar-se i conscienciar l’usuari/client que en el desen-

volupament del programari, igual que en qualsevol altra àrea, els canvis a re-

alitzar, com més tard arriben, més problemes i esforços impliquen.
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Mai s’hauria de realitzar una planificació sense basar-se en funcionalitats pre-

cises i reals de l’aplicació que hem de construir, ja que podria dur a desfasa-

ments importants en el termini de desenvolupament. Com més precisa sigui

l’anàlisi, més desglossades estaran les funcionalitats i, per tant, menys marge

d’error hi haurà a l’hora de calcular el temps de desenvolupament associat a

cadascuna (i, generalment, sempre que es parla de temps es parla de costos).

L’anàlisi funcional té un pes clar en l’inici del desenvolupament, però

no és una cosa que es fa una vegada i queda estancada, sinó que és im-

portant la seva revisió continuada per tal de detectar al més aviat possi-

ble qualsevol funcionalitat que s’hagi passat per alt en aquesta primera

aproximació.

Per a realitzar aquesta etapa del desenvolupament, se sol establir un calenda-

ri de reunions amb el client, en el qual s’aborden les qüestions crítiques de

l’aplicació, per tal de, posteriorment, entrar en el detall exhaustiu de cadascu-

na.

És habitual que abans fins i tot de realitzar un pressupost es facin una o diver-

ses reunions amb el client (depenent de la complexitat del desenvolupament)

per a determinar les funcionalitats i requeriments bàsics del projecte i, a partir

d’aquesta base, fer una estimació de temps i costos. Si la proposta prospera, és

quan es duu a terme la planificació detallada de reunions per tal de desgranar

i desglossar al màxim, per a cadascun d’aquests requeriments bàsics, les fun-

cionalitats que se’n deriven.

Les reunions s’han de preparar amb antelació i per a cadascuna s’ha d’establir

un guió clar dels punts a tractar i solucionar, ja que el seu enemic principal

és la dispersió d’objectius a tractar (cosa que pot convertir-les en inútils si es

generalitzen els temes abordats). Una vegada acabada, s’ha de valorar si ha

satisfet totes les necessitats per al desenvolupament i, en cas negatiu, establir

un ajustament en el calendari corresponent per a finalitzar-la correctament.

2.2. Definició de l’estratègia (disseny de programari)

Una vegada ja es compta amb un coneixement adequat del projecte mitjan-

çant l’anàlisi funcional, s’ha de plantejar l’estratègia de desenvolupament per

a solucionar totes les funcionalitats requerides de la millor manera possible.

Dins d’aquest concepte, englobarem els punts següents:

• Definició de les plataformes de destinació.

• Arquitectura / enfocament.

• Tecnologies.

• Planificació.



CC-BY-SA • PID_00192288 11 Cicle de desenvolupament d’una aplicació Rich Media

2.2.1. Definició de les plataformes de destinació

Abans fins i tot de definir l’arquitectura o l’enfocament de l’aplicació

i una vegada ja es coneixen els requeriments i funcionalitats esperades

de l’aplicació, és fonamental determinar les plataformes sobre les quals

s’ha d’executar aquesta aplicació. Aquesta definició de les plataformes

objectiu o destinació és una característica clau per a la decisió posterior

de l’arquitectura, la tecnologia i la planificació del projecte.

Actualment, i pensant en ARM, el nombre de plataformes sobre les quals es pot

voler desenvolupar una aplicació és extensa i fins i tot la decisió pot incloure’n

diverses de manera simultània:

• Internet (en forma de RIA).

• Escriptori (Windows o Mac).

• Telèfons (iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone...).

• Tauletes tàctils (iPad, Android, BlackBerry...).

• Dispositius (altres dispositius com iPod, MP4s, Set TopBoxes...).

• Consoles de videojocs.

• Televisió.

Com que les aplicacions ARM estan enfocades a l’usuari, és habitual que se li

vulgui oferir la possibilitat d’emprar-les des de diferents entorns o dispositius.

Per desgràcia, no existeix una tecnologia que sigui una panacea per a resoldre

o abastar totes aquestes possibilitats de manera unificada, de manera que és

vital conèixer les capacitats de cada tecnologia en cada plataforma, per a poder

prendre la decisió correcta sobre aquest apartat una vegada s’han determinat

les plataformes de destinació.

Vegeu també

Quant a aquest tema, vegeu
l’apartat “Tecnologies relacio-
nades”.

En el cas de la tecnologia en la qual se centra aquesta assignatura (Flash), el

ventall de possibilitats és molt ampli i permet un treball bastant unificat quant

a desenvolupament i, fins i tot, disseny, en funció de l’estructura i de les ne-

cessitats gràfiques de cada aplicació.

Com dèiem, avui dia és molt habitual que totes les aplicacions o serveis basats

en dades, vulguin donar a l’usuari una solució en diferents contextos i situa-

cions, per la qual cosa no és gens estrany que existeixin diferents clients per a

les diferents plataformes, que aporten una mateixa base però que es beneficien

de les característiques innates del mitjà en el qual s’executen.

Vegeu també

Per tal de conèixer aquestes
possibilitats vegeu l’apartat
“Plataformes per a publicació”.
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Hi ha molts exemples d’aquesta mena d’aplicacions: podríem citar com a grans referèn-
cies Gmail, Facebook o Twitter. Aquests serveis en el núvol, portats a les diferents plata-
formes en forma d’aplicacions, s’adapten al mitjà en el qual s’executen per tal de millorar
l’experiència d’usuari i integrar-la amb allò que un usuari n’espera. D’aquesta forma, la
interfície del client de Gmail canvia radicalment si s’accedeix des d’un terminal mòbil
de gamma mitjana, des d’un telèfon intel·ligent com iPhone o des d’una tauleta com pot
ser una BlackBerry Playbook. L’aplicació de Gmail es converteix en una aplicació web
en algunes d’aquestes plataformes o en una RIA en unes altres. Fins i tot hi ha versions
clients per a escriptori desenvolupades per terceres parts.

Facebook i Twitter fan alguna cosa similar, encara que en alguns casos van més enllà i
fins i tot creen aplicacions natives en algunes plataformes, o aprofiten tecnologies mul-
tiplataforma per a cobrir-ne d’altres.

En qualsevol cas, quan es vol dirigir una ARM a diferents plataformes

és quan més força té el fet d’emprar una tecnologia�multiplataforma,

com Flash o HTML5 (per a donar forma a una aplicació web), en comp-

tes d’una tecnologia nativa i específica.

El fet de poder reutilitzar grans quantitats de codi, unificar serveis en la part

de servidor en el cas d’aplicacions client-servidor, i fins i tot atacar un rang de

dispositius diferents dins d’una mateixa plataforma (com són tots els telèfons

mòbils basats en Android, amb les seves diferents pantalles, resolucions, etc.),

es converteix en un avantatge definitiu quan no es tenen recursos il·limitats

per al desenvolupament.

En el cas d’HTML5, és obvi que s’empra el navegador per a unificar el com-

portament de les diferents aplicacions en diferents terminals. Podem dir que

el navegador es converteix en una espècie de “màquina virtual” que permet

unificar en gran mesura el treball realitzat en un llenguatge comú. Això té

limitacions clares que, en alguns casos, es poden solucionar mitjançant apli-

cacions terceres (com PhoneGap) que estenen les capacitats del llenguatge fo-

ra del navegador, mitjançant “ponts” que es comuniquen amb funcionalitats

natives en cada aplicació.

En el cas de Flash, Adobe AIR és el que fa la màgia perquè a partir d’un mateix

codi es pugui executar en diferents plataformes, fins i tot en el cas del sistema

operatiu iOS, i sigui “re-compilat” a codi natiu per tal de comportar-se com

a tal.

Malgrat que el rendiment en alguns tipus d’aplicació és inferior quan s’empra

una tecnologia multiplataforma (per exemple, jocs amb alta càrrega gràfica

o 3D), en la majoria de casos el benefici d’un desenvolupament comú per a

diversos dispositius és superior a la possible pèrdua de rendiment, que en molts

casos i tipus d’aplicacions és directament inexistent.

Vegeu també

Hem parlat de PhoneGap en
l’apartat “Tecnologies relacio-
nades”.
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En resum, podem afirmar que avui dia en molt pocs casos un desenvo-

lupament que té com a objectiu més d’una plataforma és assumible amb

tecnologies natives, i és per aquesta raó que les aplicacions ARM (que

gairebé sempre estan lligades a tipus de continguts i serveis que poden

tenir sentit en diverses plataformes) se solen desenvolupar mitjançant

tecnologies multiplataforma, com Flash o HTML5, ja que aquest tipus

d’aplicacions se solen basar en serveis en el núvol i, per tant, els perfils

de desenvolupament fins i tot es poden reaprofitar entre les diferents

vistes o clients de l’aplicació.

2.2.2. Arquitectura / enfocament

En el desenvolupament de qualsevol aplicació és fonamental analitzar quina

pot ser la millor arquitectura que la suporti i quin enfocament s’ha d’aplicar

per a obtenir la millor solució. La millor solució no és necessàriament la que es

refereix a aspectes relatius a la qualitat de la programació (que són importants),

sinó la que respongui de forma més eficaç i eficient a les necessitats imposades

pel projecte.

Amb aquest objectiu en ment, s’ha de definir quin tipus d’arquitectura reque-

reix la nostra aplicació. Depenent de la seva complexitat, pot requerir diversos

mecanismes i components com ara: desenvolupament del costat del servidor,

serveis web o API de comunicació, mecanismes d’emmagatzematge persistent,

integració amb maquinari o sistema operatiu, etc.

En el cas que l’aplicació requereixi un desenvolupament del costat del servi-

dor, cosa molt habitual en l’actualitat, s’han d’estudiar les necessitats d’aquest

component de l’arquitectura, que sol ser crític en el funcionament del servei.

Aspectes com la capacitat de procés (per exemple, per a tasques de conversió

d’imatges o vídeo), la capacitat de connexions concurrents, les bases de dades,

l’amplada de banda, el repartiment de càrrega, l’escalabilitat, etc., són d’estudi

obligatori en aquesta mena de solucions.

És fonamental determinar tots aquests punts clau de l’aplicació, ja que en

molts casos poden bloquejar determinades tecnologies, o pot passar també que

alguna tecnologia no sigui capaç d’oferir la capacitat o rendiment que exigim

a l’aplicació.
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2.2.3. Tecnologies

L’elecció de la tecnologia o tecnologies no ha de ser una decisió arbitrària del

desenvolupador, sinó que ha de ser donada per les funcionalitats del projecte

que impliquen una arquitectura concreta. Un bon analista no ha d’adaptar el

projecte a la tecnologia, sinó triar la millor tecnologia en funció de les neces-

sitats del projecte.

Per a poder prendre aquestes decisions amb garanties d’èxit, és important

conèixer les diverses tecnologies existents i els seus punts forts i febles.

En el cas d’ARM, aquest aspecte té encara més importància, ja que no totes

les tecnologies admeten tots els possibles formats d’un projecte i, el que és

més important, no totes són capaces de treballar amb aquests formats amb la

mateixa agilitat, rendiment i complexitat.

Moltes vegades s’entén que les decisions tecnològiques han d’estar centrades

principalment en el rendiment, però aquest enfocament, que és molt cert en

la teoria, no ho és tant en la pràctica. Els projectes reals tenen molts factors

que hi influeixen, entre els quals destaquen:

• Funcionalitats i prioritats sobre aquestes funcionalitats.

• Temps de desenvolupament.

• Costos de desenvolupament.

• Evolució i manteniment.

• Versions en diferents plataformes.

Donant per fet que diverses tecnologies són capaces de solucionar les funcio-

nalitats d’una aplicació amb un rendiment acceptable, entren en joc la resta

de factors que en la realitat es converteixen en tan crítics com el primer.

Triar una tecnologia ha de permetre agilitar els temps de desenvolupa-

ment (que generalment impliquen millores en els costos de producció)

i simplificar els processos futurs d’evolució i manteniment.

Vegeu també

Hem vist aquests aspectes en
l’apartat “Tecnologies relacio-
nades”.

A més, avui dia, és molt habitual que es vulgui disposar d’almenys dues ver-

sions de l’aplicació, de manera que les capacitats de reutilització de coneixe-

ment i codi entre versions es converteixen en un altre factor clau per al temps

i els costos.

Vegeu també

Vegeu l’apartat “Definició de
les plataformes de destinació”.
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Vegem un exemple: es vol realitzar una aplicació amb una arquitectura client-servidor,
amb tota la informació en el núvol i una API que permeti gestionar-la per a mostrar-la
en diferents plataformes.

Avui dia gairebé qualsevol tecnologia podria permetre realitzar aquesta comunicació amb
el servidor i la renderització de la informació de forma adequada. Una vegada solucio-
nades les funcionalitats crítiques és quan entren en joc factors com quina és més àgil
en funció de com es mostren les dades, quina permet desenvolupaments més ràpids,
quina té una base de desenvolupadors més gran (per a tenir garanties d’evolució i man-
teniment, ja que no requereix perfils complicats de contractar), quina permet treballar
amb les mateixes eines i llenguatges encara que es vulguin treure versions per a diferents
plataformes, etc.

Com s’ha volgut il·lustrar en l’exemple, una vegada assegurades (amb la sol-

vència desitjada) les funcionalitats crítiques d’una aplicació, entren en joc

molts factors que no tenen res a veure amb la teoria pura de la programació, i

sí molt amb la�productivitat, simplicitat i rendiment dels recursos invertits.

2.2.4. Planificació

Quan en el procés de desenvolupament s’ha definit una arquitectura i un en-

focament per a obtenir la solució i, a més, s’ha establert una tecnologia per

tal de dur a terme el projecte, és moment de planificar com serà aquest desen-

volupament.

Dins de la planificació no solament cal valorar el temps de desenvolupament

que implicaran les tasques que cal realitzar amb els recursos disponibles, sinó

que és important tenir en compte les relacions que poden haver-hi entre les

diferents etapes i funcionalitats, ja que en molts casos per a poder abordar-ne

unes, cal tenir-ne completades d’altres prèviament.

Una bona manera de realitzar la planificació és agrupar les tasques en funció

dels diferents perfils de l’equip que treballarà en el projecte i repartir-les de

manera que es minimitzin les dependències temporals. Per exemple, mentre

que es duu a terme el disseny d’interfície es podria perfectament treballar en

el model de dades (base de dades) i en els serveis web que permetin treballar

amb aquesta informació. D’aquesta manera, quan el disseny estigui aprovat,

una part de la càrrega de desenvolupament ja estarà solucionada i serà més

fàcil comptar amb recursos per a dedicar-los a la implementació de la part del

client (que sol ser la que té més pes visual).

És una pràctica molt recomanable desglossar meticulosament les funciona-

litats que s’han de desenvolupar perquè els temps assignats a cadascuna

d’aquestes tasques siguin tan curts com sigui possible i hi hagi, per tant, una

flexibilitat d’organització més gran per a poder encaixar-les en el temps dis-

ponible. A més, el fet de disposar de tasques concretes de durada més curta fa

que el marge d’error en la seva valoració temporal es redueixi, cosa que habi-

tualment duu a planificacions més exactes i amb més capacitat de control i

seguiment de l’evolució d’aquestes tasques.
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3. Disseny, usabilitat, experiència d’usuari i
accessibilitat

A partir de la definició de funcionalitats realitzada sobre la base de l’anàlisi

de requeriments, s’han d’extreure les necessitats visuals i d’interacció de

l’aplicació, un aspecte que moltes vegades marcarà i podrà condicionar la ma-

nera d’afrontar la codificació d’alguns mòduls de l’aplicació, sobretot els rela-

cionats amb la interacció amb l’usuari.

En el desenvolupament d’ARM, el treball sobre el disseny, la usabilitat

i l’experiència d’usuari té un pes molt important en el resultat final

del producte. Les ARM estan totalment enfocades a l’usuari i, per tant,

aquestes tres qüestions són vitals si es vol assolir l’èxit.

Per al treball en ARM, hi ha una sèrie de tècniques i metodologies que perme-

ten agilitar el procés, abstreure el client en determinades fases perquè se cen-

tri en allò veritablement important i aconseguir, d’aquesta manera, treure el

màxim partit del seu coneixement.

El prototipatge, els patrons de disseny i el coneixement de l’usuari i de les

seves necessitats són les eines i mecanismes de què disposem per a preparar el

projecte i dur-lo cap a un disseny adequat.

3.1. Prototipatge. Definició i concepte

Seguint amb la planificació del desenvolupament de l’aplicació, se’n comença

el desenvolupament. Aquest desenvolupament no fa solament referència a la

part dedicada a la programació, sinó, en general, a la producció de la solució

que hem de crear.

Dins de la producció s’engloba el disseny i la programació, i en ambdós camps

és una pràctica habitual i desitjable l’elaboració d’un prototip.

Els prototips són una representació limitada d’un referent final que per-

met explorar l’ús d’aquest referent abans de fer l’esforç necessari per tal

de convertir-lo en una realitat, cosa que permet un procés iteratiu que

genera qualitat.

Advertiment

Aquest apartat no fa referèn-
cia al disseny del sistema, que
ja s’ha tractat en punts ante-
riors, sinó a la fase o procés
de disseny de la part visual de
l’aplicació, que encara que no
és un component clàssic del ci-
cle de desenvolupament (ente-
nent com a desenvolupament
la programació del sistema) en
el cas de les ARM té prou relle-
vància i pes com per tractar-lo
com a tal.
Els diferents punts que es trac-
ten en aquest apartat s’han
d’enfocar de manera individu-
alitzada per a cada plataforma
(en el cas d’una aplicació mul-
tiplataforma), tenint en comp-
te patrons i convencions que
existeixen en cadascuna i a les
quals l’usuari ja està acostu-
mat. En les referències finals
s’inclouen una sèrie de guies
per a les plataformes mòbils
més habituals.
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Un prototip pot ser qualsevol cosa, des d’un tros de paper amb dibuixos sen-

zills a una versió simplificada però parcialment funcional de l’aplicació. El

punt important és disposar d’una representació senzilla i àgil enfront de can-

vis, sobre la qual simular el futur comportament de la nostra aplicació.

Un exemple clar de la importància del prototipatge es dóna en el disseny industrial, on
els prototips poden implicar l’èxit o el fracàs de la producció d’un producte.

En el cas del disseny, la creació de prototips aporta una sèrie de qualitats que

són fonamentals per tal d’optimitzar el desenvolupament posterior i, fins i tot,

per a facilitar el detall final gràfic:

• Permet comunicar de manera molt més clara les idees que hi ha darrera

del disseny.

• Aïlla els aspectes que interessen del disseny de les distraccions que implica

una visió conjunta i completa.

• Ajuda a definir l’estructura dels continguts.

• Estableix les bases de l’aparença final, la qual cosa permet al dissenyador

centrar-se en els detalls gràfics una vegada aprovat.

• Agilita els canvis en els cicles iteratius en treballar sobre models gràfics

simples.

• Permet analitzar i decidir sobre el paper la interacció entre elements d’una

aplicació, i fer-ho dins del seu context.

Quan estem enfocant el nostre projecte a la creació d’una ARM, el prototipat-

ge té encara més rellevància, ja que aquestes aplicacions, per norma general,

tenen un alt grau d’interacció amb l’usuari (a causa de la necessitat de mostrar

diferents tipus de continguts). Els prototips podrien quedar-se solament en

l’aspecte de mostrar els continguts, però seria desaprofitar tremendament les

seves possibilitats a l’hora de poder analitzar les interaccions i els canvis de

pantalles tal com els faria l’usuari sobre l’aplicació real.

És habitual treballar objectius concrets que l’usuari es pot plantejar sobre els

prototips, amb l’objectiu de detectar situacions no desitjables o la necessitat

d’afegir elements nous que agilitin les tasques crítiques i habituals. El fet de

treballar aquestes mecàniques sobre prototips permet minimitzar els costos

dels canvis i reduir la detecció d’aquests mateixos problemes en fases posteri-

ors, la qual cosa sempre implica més impactes en el desenvolupament.
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3.2. Tipus de prototips

Dins del procés iteratiu de prototipatge es poden emprar diferents tipus de

prototips, cadascun amb unes qualitats específiques que el fan més apte per a

les diferents etapes d’aquesta fase.

1)�Prototipatge�en�paper

La creació de prototips en paper sol tenir lloc en les fases més primerenques del

disseny, sobretot, en la conceptualització del servei. Pot servir per a treballar

sobre l’estructura visual dels diferents elements de l’aplicació i provar-ne la

funcionalitat (simulant la navegació entre diferents pantalles) i la interacció

(planificant com es produirà a partir de les accions de l’usuari).

Wireframe en paper a mà alçada

Aquest tipus de prototips no persegueix el detall en el disseny o la fidelitat al

producte final, sinó que aïlla al màxim les bases de l’aplicació d’aquests aspec-

tes perquè no interfereixin en el treball sobre el prototip. La informació que

mostren són exemples que en principi mai no volen ser reflex de la informa-

ció final, excepte en la consideració dels espais necessaris per a representar els

continguts que allotjaran en la seva definició final.

Per exemple, la zona reservada per al text del detall d’una notícia s’elaborarà tenint en
compte l’extensió habitual d’aquest element.

Els canvis i l’agilitat al canvi és màxima, fet que el converteix en el millor

format per a les fases de conceptualització i de treball en grup.

2)�Wireframes�de�baix�nivell
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Aquest tipus de prototips són emprats principalment per a definir l’estructura

de les pantalles i la distribució espacial dels continguts, les zones de navega-

ció, les zones principals de continguts, etc. Com que habitualment solen rea-

litzar-se amb programari informàtic, no són pràctics per a treballar interacci-

ons o funcionalitat, ja que no permeten realitzar canvis de forma àgil ni tre-

ballar-hi aplicant variacions sobre la marxa.

Wireframe de baix nivell

Aquest tipus de prototips se sol reduir a caixes que delimiten zones per a con-

tinguts en l’interior dels quals hi ha etiquetes que indiquen quin contingut

allotjaran.

3)�Wireframes�detallats

Els wireframes detallats són l’evolució dels wireframes de baix nivell i incorpo-

ren molt més detall sobre les zones prèviament establertes.

En aquests prototips ja s’entra en la definició dels elements interiors de cada

zona, mecanismes d’interacció i una determinada funcionalitat, encara que

segueixen patint de poca capacitat de canvi, de manera que és més complicat

usar-los per a definir els comportaments de les pantalles enfront de les accions

dels usuaris.
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Wireframe o maqueta detallat

En l’elaboració del detall de cada zona es tenen en compte possibles contin-

guts propers a la realitat per tal d’anticipar-se a problemàtiques relacionades

amb la seva extensió i, d’aquesta manera, contemplar sistemes de paginació,

desplaçament, etc.

Per a una mateixa pantalla se solen elaborar diferents versions en funció

d’algunes interaccions (botons, barres de navegació, pantalles emergents, qua-

dres de diàleg, etc.), per a poder analitzar-ne l’evolució a través d’elles.

4)�Prototip�visual

Aquest prototip és el que tradicionalment s’ha entès com a disseny previ. Sobre

els wireframes evolucionats i confirmats, s’aplica una iteració addicional de

detall que permet treballar ja la part purament estètica dels elements definits

en les anteriors iteracions.
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Disseny detallat per a una proposta d’aplicació en tauleta

Gràcies al fet d’haver fixat l’estructura en els wireframes de baix nivell i els

elements i interaccions en el prototip en paper i wireframes d’alt nivell, el dis-

senyador pot centrar els seus esforços en el detall gràfic dels elements per a

complementar i reforçar-ne la funcionalitat.

En aquest prototip es potencia encara més la fidelitat dels continguts mos-

trats, per tal d’intentar d’aproximar al màxim l’aparença al resultat final de

l’aplicació.

3.3. Patrons de disseny

Igual que existeixen els denominats patrons de disseny (http://

en.wikipedia.org/wiki/Software_design_pattern) en programació, que aporten

solucions de qualitat a problemes repetitius i comuns, hi ha patrons de disseny

que resolen situacions comunes que es donen a l’hora de mostrar la informa-

ció i permetre-hi interactuar.

El disseny d’interfícies està molt lligat a l’usuari i als comportaments i

hàbits que aquest té enfront de situacions que se solen repetir a l’hora

de treballar amb programes. Els patrons de disseny se situen just en el

centre de la combinació de disseny i interacció, i potencien la usabilitat

de les nostres aplicacions.

Els patrons de disseny i les convencions heretades poden facilitar enormement

la corba d’aprenentatge dels usuaris a l’hora de manejar les nostres aplicaci-

ons. A més, poden estalviar-nos molt temps a l’hora d’idear solucions per a

representar models d’informació en pantalla, amb alternatives que estan àm-

pliament provades. No obstant això, patrons i convencions no són el mateix.

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_design_pattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_design_pattern
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Una convenció heretada és, per exemple, que el logotip d’una aplicació web et

dirigeixi al seu inici, o que el botó de tancar en una aplicació Windows estigui

en la part superior dreta d’una finestra.

Un patró�de�disseny aporta una solució a una problemàtica existent, relacio-

nada no solament amb accions directes i simples, sinó amb l’organització de

la informació i interaccions complexes.

Un exemple seria la coneguda “molla de pa” en les navegacions jeràrquiques en profun-
ditat, que ens permet tenir en un espai reduït el camí complet al llarg de la jerarquia i,
a més, representar la direcció d’aquesta imbricació. Aquest patró el podem veure tant en
un catàleg web com en els exploradors d’arxius de sistemes tan estesos com Windows
i Mac OS.

3.4. Exemples de patrons de disseny

A continuació veurem uns exemples de patrons de disseny d’ús generalitzat

que aporten solucions intel·ligents a problemes complexos. Al final d’aquests

exemples s’ofereix un apartat amb referències a diferents recursos on es pot

trobar informació més exhaustiva sobre aquesta temàtica.

3.4.1. Interacció bàsica

Dins de la interacció bàsica veurem dos elements que són especialment relle-

vants per la quantitat de vegades que apareixen en els desenvolupaments: els

botons�d’acció i els sistemes�de�paginació.

Botons d’acció

Quan es vol ressaltar una acció directa a l’usuari (afegir, eliminar, cancel·lar,

inserir...) normalment s’usa el concepte de botó, perquè en el món digital els

botons�representen�sempre�una�acció. Dins del camp dels botons hi ha mol-

tes alternatives per a reforçar l’acció que s’ha de realitzar i, fins i tot, per a

dirigir l’atenció de l’usuari enfront de dues opcions.

Els botons clàssics, que com es pot apreciar en la imatge presenten algunes

diferències en funció del navegador i del sistema operatiu, simplement per la

seva forma transmeten a l’usuari el concepte de realitzar una acció directament.

Normalment, el botó s’etiqueta incloent-hi una forma verbal per a reforçar

aquest fet.

Exemples de botons convencionals
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Per a reforçar l’acció de l’etiqueta del botó, en moltes ocasions s’acompanya

d’una icona que transmeti el mateix concepte, de manera que visualment

s’està transmetent per dues vies un mateix concepte.

Exemples de botons amb icona de suport

De vegades fins i tot s’omet l’etiqueta quan, per qüestions d’espai, no és pos-

sible mantenir l’estructura, deixant solament la icona com a representació

del botó. Un lloc molt habitual on trobem aquest patró és en zones en què

s’ofereixen diverses accions sobre elements d’un llistat.

Exemples de botons només amb icona d’acció ràpida

Una altra manera de ressaltar el concepte que representa un botó és emprar

colors que reforcin el tipus d’acció que s’ofereix. Normalment es fan servir

quan s’està parlant d’accions positives o negatives (per exemple: acceptar /

cancel·lar).

Exemples de botons amb reforç per color

Finalment, veiem una combinació de botons per a potenciar encara més l’acció

prioritària enfront de dues d’enfrontades. Un cas molt comú és el que es mostra

en la imatge, on es redueix la càrrega visual de l’acció més restrictiva, fins i tot

combinant botó i enllaç, en comptes de dos botons.

Exemples de combinació de botons
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Mecanismes de paginació

Un element molt habitual, tant en aplicacions web com en aplicacions

d’escriptori o en mobilitat, és la paginació. La paginació no està renyida amb

els sistemes de desplaçament, sinó que es poden complementar i fins i tot in-

tegrar, com passa actualment en llistats en dispositius mòbils com els basats en

iOS o Android, on l’últim element de la llista es converteix en l’accés a la se-

güent pàgina de resultats (habitualment carrega un altre bloc de resultats que

s’afegeixen a la llista sense perdre el punt de desplaçament en què ens trobem).

Vegem ara alguns exemples de navegació existents i que tenen més o menys

sentit en funció de la quantitat de resultats o expectatives de l’usuari.

1)�Paginació�convencional�següent�i�anterior

Aquesta paginació és habitual en sistemes en què es mostra un element deta-

lladament i no un llistat (en la imatge, es pot veure el sistema emmarcat en

la part dreta, amb un botó anterior, un botó següent i un botó central per a

accés al llistat en forma de reixeta). És una paginació seqüencial que permet

navegar entre elements per a poder anar veient el detall de cadascun.

Navegació següent i anterior, amb accés general

És interessant destacar que, per norma general, en les aplicacions occidentals el

botó anterior va a l’esquerra i el botó següent a la dreta, i això dóna la sensació

que el contingut és al mig. Això no és una casualitat, sinó que encaixa amb

el patró que té l’usuari de lectura d’esquerra a dreta, on l’esquerra és anterior

a la dreta.

2)�Paginació�convencional�numèrica
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Aquesta paginació és molt més adequada per a llistats de resultats, no per a

detalls, i persegueix el concepte d’una pàgina entre vàries. Es mostra un conjunt

de resultats en pantalla (pàgina actual) i es permet navegar a altres pàgines

prèvies o posteriors de forma directa. Normalment ofereix diverses pàgines

properes i el tancament se sol representar amb la primera i l’última, a més

d’indicar, mitjançant uns punts suspensius, que hi ha més pàgines de les que

es poden visualitzar.

Exemple de paginació numèrica

Una altra opció és la paginació per rangs, on en lloc de representar “pàgines”,

cada element indica l’ordre de resultats que conté en el seu interior.

Exemple de paginació per segments

3)�Paginació�alfabètica

Aquest tipus de paginació s’empra quan els continguts són sensibles davant

d’aquest criteri. Cada lletra representa una pàgina del conjunt i a cada pàgina

es mostren tots els resultats que estan inclosos en la classificació alfabètica.

Aquest patró s’empra de forma habitual en l’aplicació de contactes dels telè-

fons mòbils, per exemple, o en glossaris com el que es pot intuir en l’exemple

de la imatge.

Exemple de paginació alfabètica
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4)�Navegació

Aquesta àrea del disseny d’aplicacions és una de les més complicades de ges-

tionar en molts casos, per la qual cosa és una de les àrees on més esforços

s’han fet per tal de facilitar a l’usuari l’accés als continguts. Entre els diferents

patrons de disseny que existeixen en aquest apartat, analitzarem la navegació

per pestanyes i el dashboard / springboard en dispositius mòbils.

a)�Navegació�per�pestanyes�jeràrquiques�(double�tab�navigation)

Com podem observar en la imatge següent, la navegació per pestanyes acom-

panyada d’un disseny coherent permet accedir d’una manera àgil a diversos

continguts pertanyents a un mateix bloc d’informació o entitat. En el cas que

la primera classificació de continguts no sigui suficient i dins de cadascun

d’ells calgui una segona navegació, aquest sistema permet afegir una segona

línia de menú per a aquestes subcategories.

Navegació per pestanyes jeràrquiques

Es pot observar que gràcies als colors i a l’acabat gràfic, es transmet clarament

que els continguts que es visualitzen pertanyen a l’apartat de la pestanya i la

subopció seleccionada. A més, la navegació per pestanyes agrupa tot el con-

tingut i potencia encara més la sensació de conjunt.

b)�Dashboard�/�springboard�en�dispositius�mòbils

Aquest patró és àmpliament conegut pel fet de ser el menú principal d’accés a

aplicacions de iOS (iPhone i iPad) i, amb lleugeres variacions, en Android. És

un patró que ja existia en alguns apartats d’alguns telèfons Symbian i bàsica-

ment mostra un menú en reixeta basat en icones i text.

Aquest patró s’ha dut a les aplicacions i s’ha fet servir per a donar accés direc-

te als seus apartats seguint la mateixa filosofia. En el cas d’aplicacions per a

dispositius (i encara més si els dispositius poden tenir diferents grandàries de

pantalla) és un patró realment útil i positiu gràcies a la usabilitat de l’aplicació,

raó per la qual ha estat àmpliament adoptat.
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Patró dashboard

Com es pot veure en la imatge, el treball en reixeta mitjançant l’ús d’icones,

permet tenir un comportament altament flexible davant de les variacions de

grandària de pantalles (resolució) i davant de diferents volums d’informació.

La reixeta es pot combinar bé amb paginació (com és el cas de iOS, amb la

navegació lateral), bé amb desplaçament (com és el cas del menú principal

d’aplicacions d’Android) o, fins i tot, combinant els dos sistemes com passa

en l’escriptori del dispositiu PlayBook de BlackBerry.

Aquesta magnífica capacitat d’adaptació enfront de diferents pantalles i quan-

titat d’opcions l’han convertit actualment en el rei dels formats de navegació

en dispositius tàctils.

5)�Processos

Tant en aplicacions per a la web, com en aplicacions d’escriptori o dispositius,

és freqüent trobar-se amb situacions en les quals es requereix realitzar un pro-

cés, per a configurar una recerca, enviar informació, etc. S’ha constatat que

quan els processos són massa extensos, l’usuari té una tendència a frustrar-se

i a abandonar durant el procés o, fins i tot, a no iniciar-los en veure la pers-

pectiva global.

Davant d’aquesta situació, i sobretot en dispositius mòbils, cal minimitzar la

quantitat d’esforç que ha de fer l’usuari per a completar aquests processos i

reduir al màxim els possibles errors que pugui cometre en introduir informa-

ció. A més, se l’ha d’informar del punt en què es troba en tot moment, la qual

cosa ha donat lloc a un patró de disseny denominat Wizard o assistent, que
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es basa a dividir la informació que cal sol·licitar en passos curts i senzills, i a

acompanyar aquests passos d’una zona indicadora de progrés que permeti a

l’usuari veure que efectivament avança.

Patró d’assistent multipàgina

El nombre de passos no pot ser alt, ja que la barra de progrés frustraria més

que no pas animaria, i el seu contingut tampoc no pot ser massa dens. És

interessant que la barra de progrés indiqui clarament el que es trobarà en els

passos següents i la direcció que segueix l’usuari en aquest procés (bé amb

indicadors, bé amb una seqüència ordenada).

Patró d’assistent en una sola pàgina

Moltes vegades cal filtrar les dades a sol·licitar i quedar-se amb les que són

exclusivament necessàries, sobretot quan són processos en els quals l’usuari

no té un interès personal per a completar-los.

Per exemple, un formulari de registres o de compleció d’un perfil, enfront d’un formulari
d’un configurador d’un cotxe, en el qual el resultat és exactament allò que l’usuari vol
obtenir.
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Avui dia, en el camp de la sol·licitud de dades, la tendència clara és reduir

al màxim aquest procés i oferir a l’usuari fins i tot sistemes d’identificació

ja existents basats en connexió amb Facebook, Gmail, Twitter, etc. D’aquesta

manera, es minimitza l’esforç de l’usuari a l’hora de donar-se d’alta o participar

i, posteriorment, se li ofereix completar el seu perfil o configurar de manera

avançada el seu compte.

Patró d’assistent simplificat amb API de xarxes socials

3.4.2. Altres referències

Aquestes són algunes referències existents en la web relatives als patrons de

disseny a l’hora de treballar maneres de mostrar els continguts, interactuar

amb l’usuari, etc. És important tenir en compte que els patrons de disseny no

només fan referència a la presentació estàtica dels continguts, sinó que en la

majoria dels casos s’endinsen en els aspectes psicològics de la interacció de

l’usuari amb aquests continguts, afavorint sempre la senzillesa d’ús, el conei-

xement anticipat dels resultats i mostrant el camí que cal seguir per a trobar la

informació demanada (o en alguns casos, dirigint l’usuari cap a la informació

que se li vol mostrar).

Patrons�de�disseny�generals:

http://www.welie.com/patterns/

http://billwscott.com/share/presentations/2007/rwe/Antipatterns.pdf

http://developer.yahoo.com/ypatterns/

http://designingwebinterfaces.com/designing-web-

interfaces-12-screen-patterns

http://www.welie.com/patterns/
http://billwscott.com/share/presentations/2007/rwe/Antipatterns.pdf
http://developer.yahoo.com/ypatterns/
http://designingwebinterfaces.com/designing-web-interfaces-12-screen-patterns
http://designingwebinterfaces.com/designing-web-interfaces-12-screen-patterns
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http://www.smashingmagazine.com/2009/06/15/40-helpful-resources-on-

user-interface-design-patterns/

http://designinginterfaces.com/patterns/

http://patternry.com/patterns/

http://www.patternbrowser.org/code/pattern/pattern.php?4,1,0,1,0,6.php

http://www.webdesignpractices.com/

http://www.userplus.com/blog/design-patterns/

http://ui-patterns.com

Mostraris�de�patrons�aplicats:

http://patterntap.com

http://konigi.com/interface/latest

http://www.smileycat.com/design_elements/

Dispositius�mòbils:

http://www.androidpatterns.com/

http://mobile-patterns.com

http://mobiledesignpatterngallery.com

Guies�d’estil�i�patrons�per�a�diferents�plataformes�mòbils:

http://developer.apple.com/library/ios/

#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introducti-

on/Introduction.html

http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh202915%28v=VS.92%29.aspx

http://www.smashingmagazine.com/2009/06/15/40-helpful-resources-on-user-interface-design-patterns/
http://www.smashingmagazine.com/2009/06/15/40-helpful-resources-on-user-interface-design-patterns/
http://designinginterfaces.com/patterns/
http://patternry.com/patterns/
http://www.patternbrowser.org/code/pattern/pattern.php?4,1,0,1,0,6.php
http://www.webdesignpractices.com/
http://www.userplus.com/blog/design-patterns/
http://ui-patterns.com/
http://patterntap.com/
http://konigi.com/interface/latest
http://www.smileycat.com/design_elements/
http://www.androidpatterns.com/
http://mobile-patterns.com/
http://mobiledesignpatterngallery.com/
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/Introduction.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/Introduction.html
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/Introduction.html
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh202915%28v=VS.92%29.aspx
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3.5. Usabilitat

L’augment constant de creació d’aplicacions Rich Media ha dut a un altre ni-

vell l’estudi i el coneixement de dues disciplines íntimament relacionades tot

i que no iguals: usabilitat i experiència�d’usuari.

La usabilitat es refereix a la facilitat amb la qual un usuari aconsegueix

els seus objectius mitjançant una eina.

La usabilitat és un concepte que coexisteix amb qualsevol eina que tingui una

funció, la qual cosa per descomptat inclou totes les que es troben fora del con-

cepte de digital. Conceptes com ara disseny, ergonomia, etc. estan íntimament

lligats amb la usabilitat ja que poden potenciar de manera notable la facilitat

d’ús d’una eina, mitjançant la seva forma, mitjançant la comunicació o el dià-

leg no verbal que estableix amb l’usuari (disseny) o mitjançant qualsevol altra

característica.

En el cas de les aplicacions o programari, la usabilitat té una importància es-

pecial, ja que l’usuari treballa sobre elements no tangibles. En aquest camp, la

usabilitat s’ha de centrar en la�comunicació i en la�interacció amb l’usuari,

per a guiar-lo en el seu procés d’ús i per a ajudar-lo en tot moment a saber en

quin punt es troba i cap a on va. L’estudi de la usabilitat està molt lligat a la

psicologia i als estudis estadístics basats en l’experiència. Actualment existeix

una branca del desenvolupament de programari centrada en l’estudi i l’anàlisi

d’aquesta característica, per tal de millorar les àrees en les quals es detecten

llacunes mitjançant estudis amb usuaris reals.

Actualment hi ha fins i tot tècniques de seguiment ocular per a determinar no

solament les zones en les quals l’usuari interactua, per exemple amb el ratolí,

sinó fins i tot per a definir les zones en les quals l’usuari inicialment busca

trobar el seu objectiu.

Vegeu també

La usabilitat es tracta amb més
profunditat a l’assignatura Dis-
seny d’interfícies multimèdia.
Pot ser interessant repassar els
materials de l’assignatura com
a complement d’aquest mate-
rial.

En general, es planteja com a regla bàsica per a millorar la usabilitat la creació

d’interfícies d’usuari simples, intuïtives i amb una corba d’aprenentatge molt

reduïda. Molt sovint, les convencions establertes i detectades en els estudis

són un camí molt vàlid per a ajudar a l’usuari a fer que l’aprenentatge d’ús

sigui menor, ja que aplicar criteris àmpliament estesos i generalitzats ajuda a

tenir recursos fins i tot sense haver fet servir abans l’aplicació.

Enllaços relacionats

http://es.wikipedia.org/wiki/
Usabilidad
http://www.usability.gov/
http://albertolacalle.com/
hci_articulos.htm
http://happyuser.
xperienceconsulting.com/
http://useit.com

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://www.usability.gov/
http://albertolacalle.com/hci_articulos.htm
http://albertolacalle.com/hci_articulos.htm
http://happyuser.xperienceconsulting.com/
http://happyuser.xperienceconsulting.com/
http://useit.com/
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3.6. Experiència d’usuari

L’experiència d’usuari està relacionada amb la usabilitat, encara que va

molt més allà del simple fet d’ajudar l’usuari a aconseguir els seus ob-

jectius, i se centra a transmetre a l’usuari determinades sensacions per-

què la seva percepció de les interaccions amb l’aplicació sigui agradable

i positiva.

Amb aquest objectiu, és lògic deduir que l’experiència d’usuari s’aplica tant

en el propi disseny com en la interacció, i el seu objectiu és aportar a l’usuari

sensacions positives d’ús.

Per a transmetre les sensacions desitjades, és important conèixer la psicologia

de l’usuari i treballar en tots els factors necessaris que puguin desencadenar

aquesta sensació positiva.

Una plataforma on s’ha dut a l’extrem aquesta característica són els sistemes

operatius dels dispositius mòbils. Una clau de l’experiència d’usuari per a de-

terminar-ne la satisfacció és la “fluïdesa” de la interfície i de les interaccions.

Pantalles amb una gran sensibilitat i una gran nitidesa, combinades amb ani-

macions suaus i equilibrades davant de les interaccions, aconsegueixen trans-

metre un “millor funcionament”, que pot ser més visual que real, però que

pot fins i tot dissimular temps de càrrega, renderitzacions d’imatges, etc.

3.7. Equilibri entre usabilitat i experiència d’usuari

És evident que usabilitat i experiència d’usuari han de coexistir per tal

d’aconseguir que l’aplicació compleixi les expectatives de l’usuari i transmeti,

a més, una sensació agradable en l’ús. L’absència acusada d’algun d’aquests dos

aspectes pot portar a la frustració, bé per la incapacitat d’aconseguir els objec-

tius desitjats, bé pel fet d’existir una mala sensació després de, per exemple,

una visualització de la informació o una interacció amb aquesta informació.

Al cap i a la fi, a ningú li agraden les coses lletges o bastes.

El desenvolupament web ha evolucionat molt en els últims anys en la direcció

correcta, millorant els processos que habitualment són tediosos, complicats i

en molts casos fallits. L’augment de compatibilitat per a estàndards per part

dels navegadors, l’evolució dels llenguatges i l’augment del coneixement del

mitjà per part dels equips de desenvolupament, ha permès que processos com

la pujada d’arxius, ordenacions d’elements, etc., es puguin realitzar en molts

llocs web amb accions tan simples i lògiques per part de l’usuari com “arros-

segar i deixar anar”.

Lectura recomanada

Steve�Krug (2006). No me ha-
gas pensar. Una aproximación
a la usabilidad en la web. Ma-
drid: Prentice-Hall.
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Usabilitat no té per què ser sinònim de falta de disseny, i experiència d’usuari

no ha de ser sinònim de tot val.

En la creació d’aplicacions és recomanable treballar en la línia de la fa-

cilitat inicial, perquè l’usuari realitzi les funcionalitats crítiques (usabili-

tat) i, posteriorment, ampliar-les amb millores en la interacció necessà-

ria per a fer-ho i en la resposta de l’aplicació davant d’aquestes interac-

cions (experiència d’usuari).

Aquest ordre (que és part fonamental del denominat progressive enhance-

ment) és important, perquè no podem permetre que un excés de càrrega en

l’experiència d’usuari posi en perill la usabilitat de l’aplicació.

Un exemple de situacions en les quals aquestes dues disciplines de vegades no van en
sintonia poden ser alguns casos d’Apple. Gairebé es podria afirmar amb rotunditat que el
seu dispositiu iPhone disposa de la millor experiència d’usuari en el mercat; no obstant
això, existeixen molts processos relatius a aquest dispositiu que posen en seriosos dub-
tes la seva usabilitat, com és el cas de transferir arxius al dispositiu des d’un ordinador
mitjançant iTunes, enfront de la senzillesa que poden aportar altres terminals com els
basats en Android.

3.8. Accessibilitat

Segons la definició de la Viquipèdia:

“L’accessibilitat és el grau en què totes les persones poden utilitzar un objecte, visitar un
lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, cognitives
o físiques.”

3.8.1. Idees preconcebudes sobre Flash

Sovint se sol fer la ràpida amalgama de Flash com a tecnologia no accessible.

Afortunadament, la realitat no és tan categòrica i és bo saber que Flash Profes-

sional (juntament amb AS3) aporta també eines necessàries per a fer aplicaci-

ons més accessibles.

De fet, ja des dels seus inicis, Macromedia va tenir un interès especial en el

tema de l’accessibilitat en aplicacions Flash. Així, podem trobar ja en els white

paper de Bob Regan de 2005 una sèrie de bones pràctiques per a crear aplica-

cions accessibles en Flash (Best Practices for Accessible Flash Design). Adobe va

recollir posteriorment aquestes pràctiques, a les quals ha afegit funcionalitats

i paquets especialitzats.

Malgrat això, Flash, per la seva pròpia naturalesa Rich Media, posseeix carac-

terístiques multimèdia a les quals obligatòriament caldrà donar una alternati-

va més accessible.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_progresiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_progresiva
http://www.adobe.com/resources/accessibility/best_practices/best_practices_acc_flash.pdf
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Així, per exemple, hauríem de tenir una alternativa visual per a contingut auditiu (com
podrien ser els subtítols afegits a un vídeo) o, inversament, una ajuda àudio per a con-
tingut visual (com veurem més endavant, amb l’ús de lectors de pantalla per a persones
amb visibilitat reduïda).

Això suposarà, com passaria en qualsevol altra tecnologia Rich Media, un tre-

ball addicional tant de planificació com de desenvolupament.

Per tant, quan es realitzen projectes comercials per a empreses privades, moltes

vegades s’ometen determinats criteris d’accessibilitat per qüestions més relaci-

onades amb el pressupost que no pas amb les limitacions tecnològiques, tant

en Flash com en altres tecnologies. Això no vol dir que hi hagi determinats

punts bàsics que puguin introduir-se en pràcticament totes les aplicacions per

a millorar-ne l’accessibilitat, sense implicar tampoc grans partides pressupos-

tàries.

3.8.2. L’accessibilitat com a part integrant del disseny

d’aplicacions Rich Media

Abans d’entrar en la tecnologia Flash pròpiament dita, és important fer un

incís sobre el disseny d’una aplicació Rich Media orientat a l’accessibilitat.

En efecte, part�dels�obstacles�d’accessibilitat�d’una�aplicació�són�fruit�d’un

disseny�erroni o, millor dit, d’un disseny que no ha tingut en compte aquesta

variable des de l’inici del projecte. L’accessibilitat d’una aplicació Rich Media

no ha de ser un problema per a tractar a posteriori, com una capa que s’afegeix

en finalitzar el desenvolupament. No hauríem de crear una aplicació per a

una majoria i després incloure els usuaris discriminats, sinó que hauríem de

dissenyar l’aplicació per a tots els usuaris possibles des de la seva etapa inicial.

El treballar a posteriori no solament produirà una aplicació final apedaçada,

sinó que donarà problemes, sovint sense solució, ja que no van ser prevists

amb anticipació.

Problemes d’accessibilitat com podrien ser la grandària de la lletra, colors que

dificultin la lectura, interfícies confuses o amb elements d’una grandària ex-

cessivament reduïda, etc., són problemes de solució ben fàcil si es tenen en

compte per part de tots els perfils implicats en el projecte des d’un primer

moment.

D’altra banda, cal destacar que quan parlem d’accessibilitat solem focalit-

zar-nos en discapacitats, però els problemes d’accessibilitat poden també ser

del dispositiu utilitzat. Així, la interacció que podem tenir amb un ordinador

(monitor, teclat i ratolí) no serà la mateixa que la que tinguem amb un telèfon

mòbil (pantalla reduïda, sense ratolí i amb possibilitat d’interacció tàctil, per

teclat o per mitjans diferents com un keypad, encara que no obligatòriament).
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Així, de la mateixa manera que sí acostumem a tractar el dispositiu final a

l’hora de planificar l’aplicació, no seria lògic tenir en compte qualsevol tipus

d’usuari, amb o sense discapacitats?

Una bona planificació en el disseny de l’aplicació ens permetrà solucionar

bona part dels problemes d’accessibilitat, en Flash o qualsevol altra tecnologia.

3.8.3. Accessibilitat en Flash

Hem vist que una part dels obstacles d’accessibilitat són problemes de disseny.

Aquests problemes es podran solucionar, en general, amb una bona planifica-

ció de l’aplicació i no estaran lligats a la tecnologia utilitzada.

En canvi, hi ha un altre tipus d’obstacles en els quals sí que la tecnologia em-

prada és important. Aquests són els casos en què les discapacitats de l’usuari

fan necessari l’ús de tecnologies intermèdies, tecnologies d’assistència que li

permeten interactuar i comprendre el contingut en pantalla. Per a això Flash

s’ha de poder comunicar amb aquest assistent de manera que aquest pugui

transmetre el contingut de l’aplicació a l’usuari.

Lectors de pantalla en Flash

Un d’aquests casos, potser el més habitual quan parlem d’accessibilitat, és l’ús

de lectors de pantalla per a usuaris de visibilitat reduïda o nul·la. El lector de

pantalla (screen reader) llegeix el contingut que es presenta en la pantalla. Però

això no solament implica llegir el text en pantalla, sinó la necessitat que les

imatges, els vídeos o les interfícies de navegació tinguin la seva explicació oral.

D’aquesta manera, a través de Flash, hem de poder afegir aquesta informació

addicional i que sigui accessible al lector de pantalles.

Flash, tot i que per defecte no farà que la informació sigui accessible, sí que

ens ofereix la possibilitat d’activar aquesta funció:

• D’una banda, per mitjà de la interfície de Flash Professional podrem afegir

informació (nom, descripció, etc.) a l’aplicació principal i als seus diferents

elements, informació que pot ser llegida pel lector de pantalles.

• D’altra banda, via AS3, gràcies al paquet especialitzat flash.accessibility,

podem associar informació a qualsevol interactive object (element visible

interactiu d’una aplicació Flash).

Flash ens permet, així, no solament afegir informació accessible, sinó també

poder fer que aparegui en un moment específic, de manera que pugui informar

dinàmicament a l’usuari de canvis en l’aplicació (esdeveniments). També po-

http://help.adobe.com/es_ES/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/accessibility/package-detail.html
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drem comprovar si existeix un lector de pantalla actiu, de manera que anul·li

animacions purament decoratives (com animacions de text) que poguessin ser

confuses per a l’usuari.

Malauradament cal destacar dos problemes importants en la compatibilitat de

Flash amb els lectors de pantalla:

• Flash Player s’ha optimitzat per a Microsoft Active Accessibility (MSAA), de

manera que solament serà compatible per a una sèrie de lectors de pantalla

Windows.

• Encara que afegir informació accessible, com hem vist, és possible, reque-

reix també un temps de planificació i realització, de manera que caldrà

tenir en compte aquest temps a l’hora de realitzar l’aplicació (amb el cost

que això comporta).

Navegació per teclat

Enllaç relacionat

http://help.adobe.com/
es_ES/flash/cs/using/
WSd5f4b6c52cfaa4b1-
267ca8f5133a966eefa-
8000.html#WSd60f23110762d
6b883b18f10cb1fe1af6-
7c47a

Un altre tipus de discapacitat que es planteja sovint en la creació d’aplicacions

seria el de les dificultats motrius. En general, els usuaris amb aquest tipus de

discapacitat preferiran una navegació per teclat (simplificat) i no per ratolí.

Flash ofereix per a això una alternativa semblant a la que trobaríem en una

pàgina web (o sistemes operatius) de manera que es pot navegar passant d’un

element a un altre amb la tecla de tabulació (i tornar a l’element anterior amb

“Shift+Tab”) i es pot seleccionar o entrar en un objecte que estigui enfocat

amb la tecla “Enter”.

Per a aquest tipus de navegació, Flash, en els seus objectes de tipus interactive

object, afegeix la propietat .tabIndex. Si volem que un objecte pugui adquirir

el focus li assignarem un valor al seu .tabIndex. Aquests valors seran enters

començant per 1 i seguint amb 2, 3, 4... A cada clic sobre la tecla “Tab” passa-

rem a enfocar l’element que tingui el .tabIndex següent (una vegada arribat al

final, si seguim fent clic sobre “Tab”, començarem de nou per l’1).

Observació

En general, molts usuaris que
utilitzin lectors de pantalla na-
vegaran també per teclat.

Crearem d’aquesta manera un ordre de tabulació que permet navegar entre

els diferents elements interactius de la nostra aplicació sense necessitat de l’ús

del ratolí. Flash Player mostrarà un rectangle groc sobre l’element que tingui

el focus, alhora que el lector de pantalla llegirà la informació d’accessibilitat

que hàgim posat prèviament.

Enllaç relacionat

Ús de les propietats accessibi-
lityImplementation, tabEna-
bled i tabIndex:
http://help.adobe.com/
es_ES/FlashPlatform/referen-
ce/actionscript/3/flash/dis-
play/InteractiveObject.html.

http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7c47a
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7c47a
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7c47a
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7c47a
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7c47a
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7c47a
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7c47a
http://help.adobe.com/es_ES/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/display/InteractiveObject.html
http://help.adobe.com/es_ES/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/display/InteractiveObject.html
http://help.adobe.com/es_ES/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/display/InteractiveObject.html
http://help.adobe.com/es_ES/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/display/InteractiveObject.html
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Avantatges de procurar un contingut accessible

Veiem, doncs, que, malgrat que hi hagi certes limitacions, amb treball suple-

mentari podrem crear aplicacions accessibles en Flash. Després serà una qües-

tió de sospesar els pros i els contres d’aquest treball extra una vegada comen-

çada la concepció de l’aplicació.

En aquest sentit, cal destacar certs avantatges que poden rendibilitzar plena-

ment l’esforç:

• Raons legals (en contingut públic a Internet): en certs països el complir

una sèrie de criteris mínims d’accessibilitat està obligat per llei i el fet de no

complir-los pot ser considerat com a discriminació en relació als usuaris.

• Accés a més públic, la qual cosa pot dur a una rendibilitat més gran de

l’aplicació.

• A nivell RIA, el tenir una aplicació més accessible permet que sigui també

més ben referenciada pels cercadors, de manera que serà més visible per

als usuaris potencials.

Enllaços relacionats

Centre de recursos d’accessibilitat d’Adobe:

http://www.adobe.com/es/accessibility/

Fonaments de l’accessibilitat:

http://www.adobe.com/accessibility/gettingstarted/accessibility.html

Creació de contingut accessible amb Flash:

http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/
WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html#

http://mosaic.uoc.edu/ac/le/es/m5/ud1/index.html

Manual de millors pràctiques en Flash (2005) en pdf:

http://www.adobe.com/resources/accessibility/best_practices/
best_practices_acc_flash.pdf

Exemple pràctic i vídeo:

http://blog.swfjunkie.com/2010/06/flash-accessibility-quest-part1/

http://blog.swfjunkie.com/2010/06/flash-accessibility-quest-part2/

http://www.adobe.com/es/accessibility/
http://www.adobe.com/accessibility/gettingstarted/accessibility.html
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html
http://help.adobe.com/es_ES/flash/cs/using/WSd5f4b6c52cfaa4b1-267ca8f5133a966eefa-8000.html
http://mosaic.uoc.edu/ac/le/es/m5/ud1/index.html
http://www.adobe.com/resources/accessibility/best_practices/best_practices_acc_flash.pdf
http://www.adobe.com/resources/accessibility/best_practices/best_practices_acc_flash.pdf
http://blog.swfjunkie.com/2010/06/flash-accessibility-quest-part1/
http://blog.swfjunkie.com/2010/06/flash-accessibility-quest-part2/
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4. Codificació

El procés de codificació fa referència a la programació de les funciona-

litats seguint les pautes marcades pel disseny, de manera que el resultat

sigui l’aplicació a la qual s’enfrontarà l’usuari.

En el desenvolupament d’ARM, la codificació no solament s’ha de centrar a

donar una resposta funcional a les necessitats operatives de l’usuari (és a dir,

que permeti fer tot el que es requereix i que ho faci correctament), sinó que

molt sovint implica el treball del costat gràfic i d’interacció, cosa que el com-

plica de manera addicional enfront d’aplicacions en les quals l’experiència

d’usuari i la interfície no tenen tant de pes.

Dins del desenvolupament d’ARM, és habitual gastar bona part dels esforços

de codificació a aconseguir que les transicions entre elements en pantalla si-

guin òptimes (per a traslladar l’esmentada experiència d’usuari) o a mostrar

els tipus d’informació en pantalla de manera òptima i de qualitat, seguint les

pautes del disseny. Animacions, transicions o interaccions són el dia a dia en

les aplicacions multimèdia i no han d’entorpir en cap cas el fet d’aconseguir

que l’aplicació compleixi les seves funcionalitats bàsiques.

És per això que en el desenvolupament de codi s’empren també tècniques si-

milars a les que hem vist per al disseny, que permeten fer-se una idea de la

funcionalitat bàsica i d’interacció dels diferents components de l’aplicació,

abans de passar a donar-li tota la funcionalitat derivada del disseny, experièn-

cia d’usuari, etc.

Entre aquestes tècniques que permeten agilitar molt la prova de funcionalitats

de blocs complexos en les aplicacions, estan els prototips�de�desenvolupa-

ment.

4.1. Prototips de desenvolupament

A l’hora de crear una aplicació, no solament es pot aplicar el concepte de pro-

totipatge al disseny, sinó que en l’àrea de desenvolupament aquesta tècnica

també pot aportar beneficis interessants. En totes les aplicacions amb una càr-

rega visual i d’interacció considerable, és important poder aïllar la funcionali-

tats de baix nivell de les funcionalitats derivades de la interacció i navegació

de l’usuari.
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Els prototips de desenvolupament segueixen la mateixa filosofia que hi ha

darrere dels prototips de disseny, és a dir, focalitzar els esforços en uns punts

concrets i deixar de banda aspectes més superficials com ara transicions, efec-

tes visuals, etc. Aquesta filosofia és la que fonamenta la tècnica denominada

millora progressiva (progressive enhancement), que obté el seu màxim benefici en

l’àrea del disseny web i multimèdia, aprofitant els cicles per a treballar sobre

la compatibilitat amb navegadors, però que és aplicable en qualsevol procés

de desenvolupament en què hi hagi interfícies d’usuari i interaccions, com és

el cas de les ARM.

Bàsicament, el prototipatge en desenvolupament realitzaria un procés iteratiu,

partint de les funcionalitats crítiques de l’aplicació (de baix nivell) i, en suc-

cessives passades, anar aplicant un altre tipus de millores relacionades amb la

interacció, visualització de dades, etc.

Exemple

Imaginem que estem realitzant una aplicació amb diverses pantalles, una de les quals
treballa amb visualitzacions de dades (carregades massivament des d’un servidor) en for-
mat tabulat i en format de gràfica. A més, l’usuari pot inserir determinats valors que mo-
difiquen les dades obtingudes des d’un servidor. El cicle iteratiu sobre els prototips en
desenvolupament seria el següent:

• Primera iteració amb les diferents pantalles de l’aplicació i el mecanisme de navegació
bàsic (sense cap tipus de treball visual). En aquesta passada podem usar un model en
mode text amb canvis bruscs i directes entre pantalles.

• Segona iteració per a la pantalla de visualització, en la qual es realitza la petició al
servidor i es mostren les dades tal com vénen en mode text. També s’enviarien dades
per a inserir en el servidor. D’aquesta manera es podria donar per afermada la comu-
nicació amb el servidor.

• Tercera iteració per a aquesta pantalla, en la qual es treballa la visualització tabulada
(sense interaccions complexes) i la visualització en forma de gràfica, encara que sense
entrar en el detall visual.

• Quarta iteració, en la qual la pantalla es dota de funcionalitat addicional, apareixen
elements com un indicador de càrrega de dades en espera, funcionalitats addicionals
per a la taula de dades (ordenació per columnes), etc.

• Cinquena iteració, en la qual s’aplicaria el disseny i, si fos el cas, es programarien
efectes visuals i de transicions en les interaccions amb les dades, com per exemple
mostrar la gràfica de manera animada, etc.

Aquesta aproximació té avantatges no solament a l’hora de trobar errors (en

enfrontar-se en cada iteració a modificacions menors i normalment sobre ele-

ments que ja se sap que funcionen), sinó que a més permet controlar el ren-

diment en cada iteració per a detectar problemes, ja que es van incorporant

funcionalitats visuals, que en cap cas han de limitar la resposta bàsica de

l’aplicació i que normalment tenen més opcions per a poder ser solucionades.



CC-BY-SA • PID_00192288 40 Cicle de desenvolupament d’una aplicació Rich Media

4.2. Patrons de disseny

En el desenvolupament de programari també existeix el concepte de patró de

disseny, que té la mateixa definició que en el cas de la part visual, però amb les

connotacions pròpies de la programació. Els patrons de disseny en desenvolu-

pament són solucions òptimes enfront de problemes comuns i que permeten

resoldre aquests problemes de manera elegant i eficient.

Els patrons de disseny en el desenvolupament del programari tenen una sèrie

d’objectius que fan que no solament aportin una solució a un problema, sinó

que ho facin d’una manera que pugui ser extrapolada a situacions futures si-

milars:

• Independència i reusabilitat de la solució.

• Formalització/estandardització de solucions entre desenvolupadors.

• Aprofitament del coneixement previ.

Els patrons de disseny no són un obstacle per a la creativitat, sinó que tracten

de centrar-se en els problemes de base i de baix nivell que es donen en deter-

minades situacions del desenvolupament. En l’actualitat, l’ús de patrons de

disseny està generalitzat entre desenvolupadors, sobretot en el cas de la pro-

gramació orientada a objectes, per la qual cosa la llista de patrons de disseny

identificats és molt extensa.

De vegades, un patró de disseny té diferents implementacions a causa dels

condicionants del llenguatge en què s’hauria de programar, però normalment

se sol comptar amb alternatives per a aquestes diferències.

Un exemple d’aquest fet és la forma d'implementar el denominat Singleton mitjançant
ActionScript 2 i ActionScript 3. A causa de les diferències en la definició d’alguns elements
de la POO entre ambdues versions del llenguatge, la implementació pràctica del patró
varia lleugerament, tot i que la filosofia és sempre la mateixa.

No és l’objectiu d’aquesta assignatura endinsar-se en aquesta eina de progra-

mació, però sí cal entendre que avui dia és fonamental conèixer-ne l’existència

i entendre els grans beneficis que pot aportar a un programador a l’hora de

crear programari de qualitat.

Lectures recomanades

Erich�Gamma,�Richard�Helm,�Ralph�Johnson,�John�Vlissides (1995). Design Patterns:
Elements of Reusable Object-Oriented Software. Reading: Addison-Wesley.

Eric� Freeman,�Elisabeth�Robson,�Bert�Bates,�Kathy�Sierra (2004). Head First Design
Patterns. Chambersburg: O’Reilly Media.

Joey�Lott,�Danny�Patterson (2006). Advanced ActionScript 3 with Design Patterns. Adobe
Press.

Exemples pràctics:

Dru� Kepple (2011). “AS3 101: OOP – Introducing Design Patterns” (http://
active.tutsplus.com/tutorials/actionscript/as3-101-oop-introducing-design-patterns/).

Enllaços relacionats

http://www.as3dp.com/
http://
www.coconnut.com/blog/
sour-
ce/designpatternscard.pdf
http://www.fdi.ucm.es/
profesor/jpa-
von/poo/2.14PDOO.pdf

http://active.tutsplus.com/tutorials/actionscript/as3-101-oop-introducing-design-patterns/
http://active.tutsplus.com/tutorials/actionscript/as3-101-oop-introducing-design-patterns/
http://www.as3dp.com/
http://www.coconnut.com/blog/source/designpatternscard.pdf
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5. Proves

La fase de proves dins del cicle de desenvolupament de programari té una im-

portància cabdal i, malauradament, no sol formar part de les partides princi-

pals a l’hora de definir la planificació del projecte.

Les proves són vitals en el desenvolupament de programari perquè ens perme-

ten avançar-nos�als�problemes que es podrà trobar l’usuari i detectar fallades

que poden tenir conseqüències dramàtiques per a l’aplicació quan es tracta

d’un servei. Cada fallada que es detecti abans que el producte surti a la llum

serà una frustració i una mala impressió que estarem evitant als usuaris. A més,

quan l’aplicació és un servei a gran escala, cada fallada que trobem amb ante-

lació pot significar un estalvi importantíssim en desenvolupament futur, una

vegada que l’aplicació ja està en marxa. Imaginem un error que afecti la base

de dades en una aplicació que funciona com a servei per a milers d’usuaris; la

solució d’aquest error té o pot tenir conseqüències molt diferents si es detecta

en la fase de proves o si es detecta una vegada que el producte ja té aquesta

massa d’usuaris i una base de dades amb un volum d’informació alt.

Si bé tots els desenvolupadors realitzen durant el procés de codificació proves

per a tractar de comprovar que les funcionalitats es compleixen seguint el guió

dels requeriments de l’aplicació, no podem confiar en aquest criteri per a do-

nar la nostra aplicació per provada. Està comprovat que les persones que es-

tan implicades en el desenvolupament, treballen i visualitzen l’aplicació d’una

manera no òptima per a trobar errors, a causa, principalment, de la reiteració

de les proves a les quals es veuen sotmesos i de la seva pròpia percepció de

l’aplicació en conèixer-ne els requeriments, el rerefons i els objectius. A tot

això cal sumar-hi el factor de cansament innat als éssers humans, que impli-

ca deixadesa i falta d’atenció a llarg termini (com és el cas dels processos de

desenvolupament).

Els objectius d’un usuari final no tenen per què ser els estipulats en els reque-

riments (pot donar a l’aplicació una utilitat per a la qual no va ser especial-

ment concebuda), a més del fet que la manca de coneixement de com està fe-

ta, moltes vegades implica formes d’interactuar diferents. Aquestes qüestions

fan necessari que les proves es realitzin per part de persones�alienes al procés

productiu de l’aplicació i, si pot ser, amb perfils similars als dels usuaris finals.

Per tal de solucionar aquestes qüestions, existeixen dos�tipus�de�proves:

• Proves�unitàries. Fan referència a les proves de funcionalitats concretes,

de parts d’una aplicació o dels seus mòduls. En poder-se centrar en aspectes

concrets, és fàcil que els resultats d’aquestes proves acabin validant que
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es compleixen tots els requeriments funcionals necessaris i que, a més, es

compleixen sense errors.

• Proves�d’integració. Fan referència a les proves de l’aplicació en el seu

conjunt, com un tot, i fins i tot dins de l’entorn en el qual finalment

s’executarà. Una vegada que les proves unitàries s’han completat amb èxit,

es poden valorar accions conjuntes que afectin més d’un procés o funci-

onalitat de manera simultània i que poden treure a la llum errors en la

intercomunicació entre els diferents mòduls que componen l’aplicació.

Per a dur a terme aquestes proves se solen prendre dades de mostra preesta-

blertes que prevegin diferents casuístiques en l’aplicació. Es poden determi-

nar conjunts de dades de prova que tinguin com a objectiu comprovar un ús

normalitzat de l’aplicació o, per contra, crear conjunts de prova erronis per a

comprovar que la validació de dades per part de l’aplicació és correcta.

Un altre aspecte crític en les proves (que depèn sobretot del tipus d’aplicació)

són les proves de la capacitat� de� càrrega de l’aplicació o del sistema que

l’envolta per a assimilar tota l’activitat que pugui generar. En ARM basades en

un model client-servidor, les proves�de�càrrega són fonamentals per a garantir

que el sistema complet podrà respondre a totes les sol·licituds que es gestionin

entre els clients (que poden actuar de forma simultània) i el servidor.

Per a això es poden generar casos de prova que simulin aquesta sobrecàrrega,

per a determinar els límits de l’aplicació o per a comprovar que els sistemes

d’escalabilitat que s’hagin pogut determinar en la fase d’“estratègia i disseny

d’arquitectura” responen correctament en situacions extremes.

Finalment, parlant de proves d’un sistema, es podria considerar una versió�be-

ta com la prova�definitiva amb un conjunt reduït d’usuaris reals. Podem dir

que la versió beta seria una prova realitzada abans de la posada en producció,

però ja sobre un entorn real i amb totes les funcionalitats provades anterior-

ment. Les proves en beta es poden dur a terme al final d’un desenvolupament

o bé es poden integrar dins del cicle de desenvolupament del programari com

a mecanismes de validació de funcionalitats i proves unitàries.

No és estrany que grans companyies incloguin en el seu cicle de desenvolupa-

ment reconeguts usuaris avançats de les seves aplicacions perquè provin les

noves funcionalitats que s’implementen en futures versions, de manera que

puguin aportar no solament un informe d’errors trobats, sinó també idees i

sol·licituds de noves funcionalitats que caldria implementar.
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6. Instal·lació i posada en marxa

Una vegada que el programari ha estat provat i compleix els requeriments de

qualitat que s’hagin marcat per part del client i de l’equip de desenvolupa-

ment, es passa a la instal·lació i la posada en marxa. Aquest procés pot variar

notablement em funció de l’arquitectura emprada en el desenvolupament de

l’aplicació: des d’una aplicació que s’executa localment i sense interacció amb

un servidor, a complexes xarxes d’equips interconnectats.

La fase d’instal·lació i posada en marxa fa referència a tots els processos

que s’han de dur a terme perquè el procés d’instal·lació per part dels

usuaris sigui accessible i funcioni correctament i, a més, que tots els

sistemes implicats en el correcte funcionament de l’aplicació estiguin

vinculats i configurats adequadament i siguin estables.

En el cas d’aplicacions basades en el núvol, aquesta instal·lació implica neces-

sàriament el desplegament real de tots els serveis en el costat del servidor i

l’activació de tots els sistemes necessaris de seguretat (com ara còpies de segu-

retat, protecció d’accessos no autoritzats, etc.). Evidentment, aquests mecanis-

mes haurien d’haver estat desenvolupats i provats prèviament en un entorn de

proves, per a poder replicar-ne l’activació en aquesta fase de posada en marxa.
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7. Manteniment

El manteniment és la fase de desenvolupament que permet el segui-

ment, la correcció i l’evolució d’una aplicació una vegada posada

en marxa. El seguiment servirà per a determinar el grau d’eficiència i

d’eficàcia del desenvolupament i per a detectar noves necessitats o er-

rors que caldrà solucionar.

La correcció d’errors perfeccionarà l’aplicació sobre la base dels problemes que

la realitat ha destapat (és molt complicat, mitjançant les proves en desenvo-

lupament, aconseguir igualar la intensitat i el volum de les proves a les quals

se sotmet una aplicació en un escenari real) i l’evolució permetrà millorar-la

sobre la base de noves necessitats o funcionalitats que es detectin des del se-

guiment i des de la retroalimentació per part dels usuaris.

Enfront d’aquestes tres peces clau, es defineixen quatre�tipus�de�manteni-

ment diferenciats:

• Correctiu.

• Adaptatiu.

• Evolutiu.

• Perfectiu.

El manteniment�correctiu és el més habitual i està destinat a solucionar errors

detectats en l’aplicació, a partir de les funcionalitats inicialment establertes.

El manteniment�adaptatiu es refereix a les necessitats de canvi que es produ-

eixen eventualment per modificacions de l’entorn en què actua l’aplicació.

Exemples d’aquest tipus de canvis serien els que hauríem de realitzar en una aplicació
que treballi amb l’API de Facebook, quan aquesta decideix modificar les seves polítiques.

El manteniment�evolutiu fa al·lusió a les millores i canvis que cal realitzar en

l’aplicació per tal d’aportar-li noves funcionalitats, o fins i tot eliminar algunes

de les existents si es veu que són innecessàries.

El manteniment�perfectiu es basa en la millora de l’aplicació a nivell de codi

per tal d’optimitzar processos o recursos, de manera que l’aplicació es perfec-

cioni (no corregint fallades, sinó millorant tasques que ja funcionaven correc-

tament).
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