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Introducció

El primer apartat d'aquest mòdul se centra en els llenguatges de marques com

a nou concepte en l'edició de textos electrònics, en el qual s'ofereix un ampli

ventall dels llenguatges de marques. Es tracta d'una manera general, tant jeràr-

quicament com extensivament, dels llenguatges de marques que intervenen

o podrien intervenir d'una manera o una altra en el disseny i en la implemen-

tació de pàgines web.

Es presenta l'SGML com a metallenguatge que permet crear diferents organit-

zacions de marques, l'HTML com a llenguatge base del WWW i vehicle de la

creació de webs i de la part "visible" d'Internet, l'XML com a llenguatge estès i

capaç d'atorgar una semàntica a les estructures de dades amb què el programa-

ri les podrà gestionar amb certa intel·ligència, i també la unió dels dos últims

(XML i HTML) en l'XHTML.

Així mateix, es fa una introducció a les DTD (document type definition), aspecte

complex del qual tan sols es plantejaran les nocions preliminars. I també es

presenta el concepte de DHTML, sobretot per a distingir-lo dels anteriors, ja

que no es tracta d'un llenguatge específic sinó d'una combinació de tecnolo-

gies molt particular, que si bé estan relacionades amb la creació de webs, no

impliquen un llenguatge de marques diferent en si mateix.

Es planteja el desenvolupament de l'XSL i l'XSLT, encara que s'han inclòs d'una

manera succinta, perquè per poc que l'estudiant aprofundeixi en el desenvo-

lupament intern del WWW a partir de llenguatges de marques podrà adquirir

coneixements avançats d'aquest punt.

En el segon apartat, dedicat a l'HTML i a l'XHTML, s'introdueix el llenguatge

de marques HTML dissenyat per a estructurar els documents de text i relacio-

nar-los en forma d'hipertext en pàgines web. A partir d'un recorregut històric

breu per les diferents versions del llenguatge es veurà l'evolució i els canvis

més rellevants. Es tractarà amb certa profunditat del llenguatge HTML 4.01

per ser l'estàndard més acceptat en el moment de redactar el material.

Amb relació a la creació de documents s'analitzaran els principis generals que

recomana el W3C.

Una part important d'aquest apartat se centra a conèixer l'estructura bà-

sica d'un document web i les etiquetes principals: el concepte d'etiqueta,

l'encapçalament i el cos. Se n'analitzaran els elements i atributs principals.
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Dins d'aquest mateix apartat també s'inclou l'estàndard d'escriptura XHTML

1.0 i els seus requisits bàsics amb relació a la separació del contingut i

l'aparença dels documents.

Un altre dels aspectes que s'aborda en aquest apartat és la validació de l'HTML

4.01 i l'XHTML 1.0 i es comenten les eines bàsiques de validació que es poden

trobar en el Web. I també es fa una petita introducció al llenguatge HTML5 i

XHTML5 amb la incorporació dels seus nous elements i millores.

En el tercer apartat es descriuen les possibilitats, les fonts i l'ús dels fulls

d'estil en cascada (CSS, cascade style sheets) molt importants a l'hora d'atorgar

l'aspecte visual, fins i tot de vegades interactiu, d'una pàgina web. Coneixerem

els elements mínims per a poder programar amb CSS i farem un repàs de les

etiquetes bàsiques d'aquest llenguatge orientat a l'estil i a la visualització dels

elements d'una pàgina HTML.

Veurem les diferents maneres d'incardinar les dades dels fulls CSS, bé en el

mateix arxiu HTML, bé en fulls separats de manera que aquest estil pot ser

reutilitzat amb el mínim esforç.

Una vegada posats al dia dels elements bàsics començarem amb algunes petites

pràctiques que ens posaran al dia dels trucs més bàsics que haurem de conèixer

a l'hora d'aplicar els CSS als nostres documents HTML. I al final farem un

document breu amb CSS.

En el quart apartat s'analitzen les eines de disseny i navegació. Amb relació

als editors web, es veuran les característiques bàsiques dels editors WYSIWYG,

el control del codi del disseny i les diferències entre la vista de disseny i els

diversos navegadors web.

Així mateix s'introdueixen les principals característiques i opcions de diversos

editors web: eines bàsiques com Notepad; eines de codi lliure com NVU, Kom-

poZer i Amaya, i eines d'autor com Dreamweaver.

L'apartat continua amb la presentació dels principals navegadors web que un

usuari pot utilitzar: Internet Explorer en les seves diferents versions, Firefox

de Mozilla i els seus complements, Opera, Safari i Goggle Crome.

Finalment, s'introdueixen nocions sobre l'arquitectura client-servidor i la vida

d'una pàgina web.

En el cinquè apartat es treballen les tècniques de maquetació d'un document,

es presenten l'estructura i l'aspecte del conjunt de la pàgina web i s'explica una

mica d'història sobre què ha estat la maquetació al llarg dels últims temps del

WWW.
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Així mateix, es comenten les diferents maneres d'estructurar i organitzar

l'aspecte general d'un document web des de la perspectiva de les taules, els

marcs i l'etiqueta DIV manipulada des dels CSS o en conjunt amb els CSS.

El sisè apartat se centra en els elements avançats: un conjunt de tecnolo-

gies que solen treballar en coordinació amb l'HTML o bé al seu interior.

S'introdueixen nocions molt bàsiques del funcionament de JavaScript amb

l'objectiu que l'estudiant sigui capaç de comprendre'n els mecanismes. Amb

enllaços i indicacions el programador novell serà capaç de dominar l'ús de Ja-

vaScript per les seves pròpies pràctiques i lectures.

Així mateix, es presenten les tecnologies subjacents en DHTML; es fa una apro-

ximació al llenguatge de programació JAVA, amb els enllaços i indicacions

necessaris per a poder arribar a aprendre i practicar aquest llenguatge. Sobre

Flash, se'n fa una introducció breu i es donen indicacions de com obtenir el

programari per al desenvolupament d'aplicacions amb aquesta eina. I, final-

ment, es presenta PHP i s'aportaran alguns petits exemples del seu funciona-

ment, perquè l'estudiant tingui els instruments que li permetin iniciar-se en

aquest tipus de programació.

En el setè apartat es proporcionen els protocols d'actuació i mètodes neces-

saris per a l'avaluació de recursos digitals i fonts d'informació de qualitat pu-

blicats en Internet. L'objectiu principal d'aquest apartat se centra en l'anàlisi

dels principals criteris que cal tenir en compte per a avaluar una pàgina web.

Es proporcionen les eines per a la seva anàlisi i validació, les plantilles i els

elements imprescindibles per a la seva catalogació. I també es defineixen les

finalitats i objectius de les agències d'avaluació, organismes encarregats de la

cerca, selecció i descripció de recursos digitals en el Web.

En el vuitè apartat s'analitzen els principis de disseny per a una arquitectura de

la informació eficient en llocs web. L'objectiu principal és l'examen de meto-

dologies per a un disseny estructural eficaç de sistemes d'organització, recupe-

ració i estructuració de continguts, especialment els que s'implementen amb

tecnologia web.

El mòdul finalitza amb dos estudis, l'un sobre usabilitat –disciplina que estu-

dia la manera de dissenyar llocs web perquè els usuaris puguin interactuar

entre ells de la manera més fàcil, còmoda i intuïtiva possible– i l'altre sobre

accessibilitat –procediment que permet que un producte o servei web pugui

ser utilitzat pel màxim nombre de persones possible, sense tenir en compte les

limitacions pròpies de l'individu o de les derivades del context d'ús.
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Objectius

Els objectius que l'estudiant ha d'haver assolit una vegada treballats els con-

tinguts d'aquest mòdul són els següents:

1. Assolir els coneixements necessaris sobre l’edició electrònica en web i la

seva implementació, mitjançant la comprensió de conceptes bàsics sobre

l’entorn multimèdia, l’hipertext i l’hipermèdia.

2. Adquirir coneixements mínims d’HTML per a endinsar-se en aspectes fo-

namentals i concrets que fan referència als diferents nivells d’estructuració

de la informació entorn dels hipertextos.

3. Conèixer els diferents llenguatges de marcatge amb l’objectiu d’entendre

les possibilitats creatives que ens ofereixen si volem publicar documents

digitals a Internet.

4. Iniciar-se en la utilització d’elements HTML avançats desenvolupats en els

materials de l’assignatura, com els fulls d’estil en cascada.

5. Introduir l’avaluació de publicacions digitals.

6. Assimilar els conceptes d’usabilitat i accessibilitat d’un programari.
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1. SGML i llenguatges ML. Llenguatge d'etiquetatge de
documents digitals

1.1. Objectius

Aquest apartat té com a objectiu conèixer els diferents tipus de llenguatges

d'etiquetatge de documents derivats de l'SGML, i també analitzar-ne les carac-

terístiques i prestacions.

1.2. Introducció

Tres dels components essencials del World Wide Web són:

• el llenguatge de descripció de pàgines web HTML (hypertext mark-up lan-

guage);

• l'HTTP (hypertext transfer protocol), o 'protocol de transferència d'un hiper-

text', que manté l'esquema de petició-resposta entre un client i un servidor,

la qual cosa permet, per exemple, la visualització de pàgines web seguint

els enllaços que tenen incorporats;

• el navegador és l'intèrpret de la presentació (aspecte) dels diferents ele-

ments marcats que componen un document.

La majoria dels documents electrònics que utilitzem normalment conté dos

tipus d'informació:

• el contingut del text del document mateix;

• una altra informació complementària (metainformació), un joc de codis

(també anomenats etiquetes) que proporciona la informació sobre com s'ha

de mostrar o interpretar el text. Aquests codis són les marques.

Estructura física i lògica d'un document
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Amb el desenvolupament d'Internet ha aparegut una sèrie de llenguatges per

a la creació de continguts que faciliten l'accés a la informació amb indepen-

dència de la plataforma o del sistema informàtic utilitzats.

Per llenguatge�de�marques ens referim a un conjunt de convencions

de marques utilitzat per a la codificació i interpretació d'un text que

desenvolupa la idea de separar presentació i estructura en un document

electrònic.

1.3. L'SGML

El llenguatge d'etiquetatge generalitzat estàndard (SGML, standardized genera-

lized markup language) és un metallenguatge, és a dir, un mitjà per a descriure

formalment llenguatges de marques.

És un estàndard internacional publicat l'any 1986 (ISO 8879). Aquesta norma

recull les bases teòriques d'una sèrie d'aplicacions de les quals la més estesa

és l'HTML.

L'SGML proporciona esquemes d'etiquetatge amb una sintaxi per a definir els

elements de dades que formen un document electrònic, quina n'és l'estructura

i com s'han de marcar perquè puguin ser tractats d'una manera automàtica.

Origen dels llenguatges de
marques

L'origen dels llenguatges de
marques actuals va ser el ge-
neralized markup language o
GML, projecte de l'empresa
IBM per a mantenir grans
quantitats de documents.
C.�F.�Goldfarb (1990). The
SGML Handbook. Oxford Uni-
versity Press.
El World Wide Web Consor-
tium (W3C) és un consorci
internacional que coordina i
desenvolupa les recomanaci-
ons per al World Wide Web
(http://www.w3.org).

Lectura recomanada

International Organization for
Standardization, ISO 8879: In-
formation processing – Text and
office systems – Standard Ge-
neralized Markup Language
(SGML) (1986). Ginebra: ISO.

Especifica la sintaxi per a la inserció de marques en els textos, i també la sintaxi

del document que detalla quines etiquetes estan admeses i on. La definició

de l'estructura i el contingut d'un document es fa per mitjà de la seva DTD

(document type definition).

L'SGML no proporciona un conjunt fix de marques o de tipus de documents

sinó un mètode formal i general per a dissenyar classes de documents adequa-

des a qualsevol situació o necessitat específica.

Vegeu també

Vegeu l'apartat 1.7, "DTD".

Avantatges i inconvenients de l'SGML

• Flexibilitat, integritat, portabilitat, més control i reutilització de la

informació.

• La potència de l'SGML implica gran complexitat per al seu aprenen-

tatge i programació.

Webs recomanats

W3C Overview of SGML Re-
sources: http://www.w3.org/
MarkUp/SGML/
Des d'aquest enllaç podeu
consultar les aplicacions i
les principals iniciatives al
món acadèmic de l'SGML:
http://xml.coverpages.org/
acadapps.html

http://www.w3.org
http://www.w3.org/MarkUp/SGML/
http://www.w3.org/MarkUp/SGML/
http://xml.coverpages.org/acadapps.html
http://xml.coverpages.org/acadapps.html
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1.4. L'HTML

Creat per Tim Berners-Lee al començament de la dècada de 1990, el seu origen

és el Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN). El seu objectiu prin-

cipal va ser disposar d'un sistema de distribució i transmissió de documents

per al món científic.

L'HTML (hypertext markup language o 'llenguatge d'etiquetatge d'hipertext') ha

tingut un paper fonamental en el creixement d'Internet, ja que és el llenguatge

de marques més usat per a fer pàgines web.

En l'HTML els elements com imatges, símbols, so, vídeo, etc. no estan emma-

gatzemats a la pàgina, sinó que s'insereixen des d'un altre fitxer.

És una aplicació de la norma ISO 8879 (SGML) amb una definició del tipus

de document (DTD) preestablerta. En la DTD figuren les declaracions dels ele-

ments que indiquen el nom oficial de cada etiqueta i el que cadascuna d'elles

pot contenir.

Per tant, els documents HTML són documents de text en codi ASCII (text pla),

amb una sèrie d'etiquetes que defineixen una sèrie de característiques que el

navegador interpreta i representa a la pantalla de l'ordinador.

Avantatges i inconvenients de l'HTML

• Presenta limitacions relacionades amb el tractament d'informació

dinàmica, ja que disposa d'un nombre fix d'etiquetes.

• És molt simple i senzill d'aprendre i usar.

• No requereix eines especials i està molt difós.

• Està orientat fonamentalment a la representació de les dades i no

a la seva estructura. No és extensible i no permet la reutilització de

la informació.

1.5. L'XML

Web recomanat

HTML: http://www.w3.org/
html/

Vegeu també

Per tal d'aprofundir en aquest
tema, podeu veure l'apartat 2,
"L'HTML i l'XHTML".

L'XML (extensible markup language o 'llenguatge d'etiquetatge extensible') sor-

geix el 1996 en el World Wide Web Consortium com a resposta a la falta

d'organització que va representar el creixement ràpid de l'HTML. És un llen-

guatge estructurat, amb un vocabulari extensible i que es pot validar, cosa que

permet la transmissió d'informació estructurada.

És una forma restringida de l'SGML optimitzada per a la seva utilització en

Internet, i n'agafa els avantatges i en resta complexitat, ja que és simple d'usar

i es basa en etiquetes de text.

Webs recomanats

XML Technology (W3C):
http://www.w3.org/stan-
dards/xml/
Extensible Markup Language
(XML) 1.0 - El llenguatge ex-
tensible de marques (XML):
http://www.sidar.org/recur/
desdi/traduc/es/xml/xml1/
index.html

http://www.w3.org/html/
http://www.w3.org/html/
http://www.w3.org/standards/xml/
http://www.w3.org/standards/xml/
http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/xml/xml1/index.html
http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/xml/xml1/index.html
http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/xml/xml1/index.html
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L'XML permet accedir a documents des de qualsevol dispositiu. S'orienta a les

dades, a la seva semàntica i no a la representació; per això, s'està convertint

en el llenguatge utilitzat per les bases�de�dades en el Web, ja que permet un

intercanvi d'informació fàcil entre aplicacions.

Diferència�entre�l'XML�(estructura)�i�l'HTML�(presentació):

Exemple:�XML

<pelicula>

<titol>Casablanca</titol>

<actor>Humphrey Bogart</actor>

<actriu>Ingrid Bergman</actriu>

<director>Michael Curtiz</director>

<companyia>Warner Bros. Pictures</companyia>

<duracio>102</duracio>

<any>1946</any>

</pelicula>

Exemple:�HTML

<html>

<body>

<h3>Casablanca</h3>

<p>Actors: Humphrey Bogart i Ingrid Bergman</p>

<ul>

<li>director: Michael Curtiz</li>

<li>companyia: Warner Bros. Pictures</li>

<li>duracio: 102</li>

<li>any: 1946</li>

</ul>

</body>

</html>

1.6. L'XHTML

És un llenguatge�de�descripció per a dissenyar pàgines web. No és un llen-

guatge de programació sinó de marques.

L'objectiu del W3C, el seu creador, va ser aconseguir un web semàntic en què

l'estructura i les dades estiguin separades d'una manera clara, en què l'aparença

visual i l'aspecte final del document es representen mitjançant fulls d'estil

(CSS) i no per etiquetes com en l'HTML.

Vegeu també

Per tal d'aprofundir en aquest
tema podeu veure l'apartat 2,
"L'HTML i l'XHTML".

Web recomanat

XHTML Working Group
Home Page (W3C): http://
www.w3.org/MarkUp/

http://www.w3.org/MarkUp/
http://www.w3.org/MarkUp/
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El llenguatge XHTML es basa en el codi ASCII o ANSI (text pla), no preveu

una interfície determinada per al seu tractament, la qual cosa significa que

es pot utilitzar qualsevol processador de text per a fer pàgines web, com, per

exemple, el simple bloc de notes de Windows.

1.7. DTD

Una definició�de�tipus�de�document o DTD (sigles en anglès de document

type definition) és una descripció d'estructura i sintaxi d'un document XML o

SGML. La seva funció bàsica és la descripció del format de dades.

"En el centro de una aplicación SGML hay un fichero llamado DTD o Definición de Tipo
de Documento. La DTD describe la estructura de un documento, como un esquema de
bases de datos describe los tipos de información que trata y las relaciones de campos.
Así, pues, una DTD proporciona una estructura para los elementos que constituyen un
documento (por ejemplo, capítulos, encabezamientos, secciones, materias...); y también
especifica las reglas para las relaciones entre elementos. Estas reglas ayudan a asegurar
que los documentos tengan una estructura coherente y lógica."

Lectura recomanada

A.�Delgado�Gómez (2003).
Normalización de la descripci-
ón archivística: Introducción a
Encoded Archival Description
(EAD).

La DTD defineix què significa exactament cadascuna de les marques contin-

gudes en un document per a identificar-ne les dades, ja que quan, per exem-

ple, fa referència a un document XML, aquest s'ha de comportar correctament

en funció de les normes de la DTD incloses.

Tornant a l'exemple anterior del document XML (peliculas.xml):

<PELICULES>
<pelicula>
<titol>Casablanca</titol>
<actor>Humphrey Bogart</actor>
<actriu>Ingrid Bergman</actriu>
<director>Michael Curtiz</director>
<companyia>Warner Bros. Pictures</companyia>
<duracio>102</duracio>
<any>1946</any>
</pelicula>
<PELICULES>

La seva DTD seria (peliculas.dtd):

<!ELEMENT pel·licules (pel·licula)+>

<!ELEMENT pel·licula (titol,actor,actriu,director,companyia,durada,any)>

<!ELEMENT titol (#PCDATA)>

<!ELEMENT actor (#PCDATA)>

<!ELEMENT actriu (#PCDATA)>

<!ELEMENT director (#PCDATA)>

<!ELEMENT companyia (#PCDATA)>

<!ELEMENT durada (#PCDATA)>

<!ELEMENT any (#PCDATA)>

DTD

El navegador web identifica la
DTD (document type definition)
d'un document XHTML i veri-
fica que sigui sintàcticament
correcta.
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Un document es relaciona amb la seva DTD en la declaració de tipus de do-

cument (DOCTYPE), és a dir, una línia en el fitxer XML que faci referència al

fitxer, en aquest cas, peliculas.dtd.

1.8. El DHTML

El DHTML (dynamic HTML o 'HTML dinàmic') possibilita la creació de pàgines

web interactives sense les limitacions de l'HTML.

El DHTML no és en si mateix un llenguatge de programació, ni una aplicació

ni un estàndard, sinó que engloba moltes tècniques i programes diferents; es

tracta d'una metodologia de treball, una combinació dels elements següents:

a) HTML,

b) fulls d'estil en cascada (CSS),

c) un llenguatge script (JavaScript [JS], llenguatge de programació script),

d) capes (layers) i

e) DOM (document object model).

Web recomanat

W3C XML Specification
DTD: http://www.w3.org/
XML/1998/06/xmls-
pec-report-19980910.htm

DOM

Model en objectes per a la representació de documents. És una plata-

forma i un llenguatge que permet als programes i scripts accedir al con-

tingut, a l'estructura i a l'estil dels documents i actualitzar-los dinàmi-

cament. http://www.w3.org/DOM/

Criteri comú

Encara que cal destacar que en l'actualitat no hi ha un criteri comú respecte a aquest
llenguatge entre els principals navegadors del mercat.

Vegeu també

Per tal d'aprofundir sobre aquest tema podeu veure l'apartat 6, "Elements avançats".

1.9. El CSS

Els fulls� d'estil� en� cascada (en anglès, cascading style sheets), o CSS, és un

llenguatge usat per a definir la presentació d'un document estructurat escrit

en HTML o XML (i per extensió en XHTML).

El W3C (World Wide Web Consortium) és l'encarregat de formular

l'especificació dels fulls d'estil que serviran d'estàndard per als navegadors.

Webs recomanats

Cascading Style Sheets (W3C): http://www.w3.org/Style/CSS/

W3C: http://www.w3.org/Style/. Traducció a l'espanyol: http://www.spanish-transla-
tor-services.com/espanol/t/Style/.

Exemple

Efectes diversos a les pàgines,
ajudes interactives, sons, mo-
viment d'objectes, vídeos, me-
nús interactius, control i res-
posta a les accions d'un usuari
a la pàgina, formularis i qüesti-
onaris dinàmics, control sobre
els formularis, etc.

Web recomanat

Web Design and Applications
(W3C): http://www.w3.org/
standards/webdesign/

Vegeu també

Per tal d'aprofundir sobre
aquest tema podeu veure
l'apartat 3, "Fulls d'estil en cas-
cada (CSS)".

http://www.w3.org/XML/1998/06/xmlspec-report-19980910.htm
http://www.w3.org/XML/1998/06/xmlspec-report-19980910.htm
http://www.w3.org/XML/1998/06/xmlspec-report-19980910.htm
http://www.w3.org/DOM/
http://www.w3.org/Style/CSS/
http://www.w3.org/Style/
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/Style/
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/Style/
http://www.w3.org/standards/webdesign/
http://www.w3.org/standards/webdesign/
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Quan treballem amb gran quantitat de documents en una seu web, ens in-

teressa que tots tinguin els mateixos estils i propietats. Un procediment seria

repetir el fragment de codi en tots ells, encara que en el moment en què deci-

dim canviar un estil, estarem obligats a modificar tots els documents. Un altre

procediment és utilitzar un full d'estil, és a dir, un arxiu independent referen-

ciat mitjançant un enllaç a cada document que conté totes les especificacions,

amb la qual cosa seria necessari modificar el CSS.

1.10. L'XSL

El W3C va dissenyar XSL el 1998 amb l'objectiu de promoure especificacions

que ajudessin a fer un Web més comú, ràpid, accessible i de manteniment fàcil.

Lectura recomanada

E.�Castro (2003). HTML
con XHTML y CSS. Madrid:
Anaya Multimedia. ISBN:
84-415-1533-6.

XSL (extensible style language o 'llenguatge de fulls d'estil extensible') és

l'especificació per a separar l'estil del contingut quan es creen pàgines HTML

o XML. Les especificacions treballen com a plantilles, la qual cosa permet als

dissenyadors aplicar un únic estil de document a múltiples pàgines.

XSL és la segona especificació d'estil oferta pel W3C. La primera va ser la CSS,

que és similar a l'XSL però no té dues de les millores de l'XSL:

1) permetre als desenvolupadors la forma en la qual les pàgines web seran

impreses i

2) les especificacions que permeten transferir documents XML per diferents

aplicacions.

1.11. L'XSLT

Web recomanat

XSL (W3C): http://
www.w3.org/Style/XSL/

L'XSLT (extensible stylesheet language transformations o 'llenguatge de transfor-

mació basat en fulls d'estil extensible') és un llenguatge de programació, una

aplicació XML que defineix com es transforma un document XML.

L'XSLT s'utilitza normalment per a transformar les dades XML a format HTML

o per a convertir-lo a altres formats, a fi que el client el pugui representar.

Webs recomanats

XSLT (W3C): http://
www.w3.org/TR/xslt
J.�T.�Nogales�Flores. In-
troducción a XSLT (exten-
sible stylesheet language -
transformations): http://
www.bib.uc3m.es/~noga-
les/cursos/xslt.html

http://www.w3.org/Style/XSL/
http://www.w3.org/Style/XSL/
http://www.w3.org/TR/xslt
http://www.w3.org/TR/xslt
http://www.bib.uc3m.es/~nogales/cursos/xslt.html
http://www.bib.uc3m.es/~nogales/cursos/xslt.html
http://www.bib.uc3m.es/~nogales/cursos/xslt.html
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2. L'HTML i l'XHTML

2.1. Objectius

Els objectius d'aquest apartat són conèixer l'HTML i l'XML intensivament i

extensivament, en primer lloc, les seves característiques principals i, en segon

lloc, les diferents versions que n'hi ha i la seqüenciació i el sentit que tenen.

D'altra banda, l'estudiant haurà de conèixer i saber identificar l'estructura bà-

sica d'un document HTML i tenir una idea general sobre les principals etique-

tes que componen aquest llenguatge de marques per al web.

2.2. Introducció

La publicació d'informació digital es pot fer a partir de diferents formats i mit-

jans. Una de les opcions que ofereix la Xarxa és l'edició web, que es fonamen-

ta bàsicament en els conceptes d'hipertext i hipermèdia amb els quals podem

navegar per la Xarxa.

Si entreu a qualsevol pàgina web amb el navegador que tingueu definit per

defecte, des del menú Visualitza, escolliu l'opció Font�de�la�pàgina (Veure

|� Codi� font� de� la� pàgina). Se us obrirà una finestra amb un codi que, en

una primera aproximació pot semblar poc intel·ligible. Es tracta del llenguatge

HTML que els navegadors interpreten i ens presenten en forma de pàgines

web.

Codi font HTML

HTML correspon a la sigla d'hypertext mark language, o 'llenguatge d'etiquetatge

d'hipertext', i està dissenyat per a estructurar els documents de textos i relaci-

onar-los en forma d'hipertext en pàgines web. Aquest llenguatge basa la seva

sintaxi en un element de base al qual anomenem etiqueta (tag). A partir de les

etiquetes es defineixen els elements del document, com enllaços, paràgrafs,

imatges, etc. Així, doncs, un document HTML serà constituït per text i un

conjunt d'etiquetes per a definir la forma amb què s'haurà de presentar el text

i altres elements en la pàgina.
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La sintaxi de l'HTML està estructurada segons el protocol següent:

1) Una etiqueta inicial que assenyala el començament d'un element.

2) Un nombre determinat d'atributs (i els seus valors associats).

3) Una certa quantitat de contingut (caràcters i altres elements).

4) Una etiqueta que marca el final.

En principi, es pretenia que les etiquetes fossin capaces de marcar la informa-

ció d'acord amb el seu significat (títols, enllaços, paràgrafs, llistes...), sense que

importés com es mostrava a la pantalla. L'important era el contingut i no la

forma, és a dir, estava orientat a descriure els continguts. Es deixava a cada

visualitzador (browser) la tasca de donar format al document segons el seu cri-

teri. Això produïa presentacions diferents, però permetia controlar fàcilment

el contingut.

Amb l'èxit del Web la pressió per a aconseguir controlar com es presentava la

informació va comportar que diferents navegadors (Microsoft, Netscape) in-

ventessin ampliacions de l'HTML per a aconseguir la presentació volguda, i

formatar i presentar text i gràfics. El desgavell que això va provocar encara el

patim ara quan per a visualitzar una pàgina és obligatori utilitzar un determi-

nat navegador o quan s'han de crear diferents versions del mateix web per a

diferents navegadors o dispositius. Això va provocar l'aparició d'un consorci

que serveix de punt de trobada per tal d'estudiar les necessitats futures i pro-

posar estàndards: el W3C�(World�Wide�Web�Consortium).

2.3. Versions d'HTML

La història completa d'HTML és relativament curta en el temps però densa en

esdeveniments. L'origen d'HTML data de l'any 1980, quan Tim Berners-Lee,

físic del CERN (Organització Europea per a la Investigació Nuclear) va proposar

un nou sistema d'"hipertext" per a compartir documents.

• L'HTML�1.0�-�2.0 (1989-1991)

Van ser els primers passos de l'HTML, les pàgines no eren molt aparents però

contenien hipertext (text que enllaça a una altra informació), base del Web.

Així, a mitjan la dècada de 1990, van començar les ampliacions i evolucions

de l'HTML per tal millorar la presentació dels documents. L'HTML ha estat,

doncs, un llenguatge en evolució constant i a cada nova versió se li ha donat

un número. La primera versió definitiva va ser l'HTML�2.0.

Estàndards W3C

Missió del W3C

El Consorci World Wide Web
(W3C) és un consorci interna-
cional per a desenvolupar es-
tàndards web. La missió del
W3C és: guiar el Web cap al
seu màxim potencial gràcies
al desenvolupament de proto-
cols i pautes que n'assegurin
el creixement futur (http://
www.w3.org/).

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
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Guerra dels navegadors

• L'HTML�3 (1995)

Aquest va ser el període de conflictes entre els navegadors (browser wars1). Nets-

cape i Microsoft competien per tenir un navegador amb més funcions (i així

guanyar mercat), fins i tot s'inventaven les seves pròpies etiquetes HTML. En-

mig d'aquesta guerra hi havia el pobre desenvolupador web, que havia d'estar

al corrent de tots dos navegadors.

En aquest període era comú trobar als webs frases com "best seen on Internet

Explorer" ('Es visualitza millor amb l'Internet Explorer').

L'HTML 3 va sorgir al final de 1995 i va ser un esforç per a millorar les carac-

terístiques i la utilitat de l'HTML. No obstant això, no es va arribar a completar

mai.

• L'HTML�3.2

Va ser la versió oficial amb integració de suport per a taules, imatges, títol i

atributs dels elements align, i alguns altres detalls meticulosos. L'HTML 3.2 és

la versió que pràcticament tots els navegadors entenen.

• L'HTML�4 (1998)

Va ser el període en què es van començar a solucionar els conflictes entre els

navegadors gràcies a la intervenció del Wold�Wide�Web�Consortium�(W3C)

per a crear una sola versió d'HTML.

(1)Guerra dels navegadors:
http://es.wikipedia.org/wiki/
Guerra_de_navegadores.

Exemple

Per exemple, l'Internet Ex-
plorer tenia l'etiqueta <mar-
quee> i el Netscape l'etiqueta
<blink>.

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_navegadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_navegadores
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L'aportació principal de l'HTML 4 va ser separar l'estructura i presentació de

les pàgines web en dos llenguatges. L'HTML 4 per a l'estructura i els CSS2 per

a la presentació, i convèncer les companyies que creaven navegadors que era

necessari adoptar aquests estàndards.

• L'HTML�4.01 (1999)

L'HTML 4.01 és la versió més actual de l'HTML i segurament la més usada.

Per fi es podia escriure tranquil·lament un sol codi estàndard i segur que la

majoria de navegadors l'interpretaria bé.

Amb l'HTML 4.01 es pot estar segur que la gran majoria de navegadors mos-

traran el contingut d'un web correctament.

L'HTML 4.01 és, doncs, l'estàndard oficial vigent. Inclou suport per a la ma-

joria de les extensions propietàries, a més de suport per a característiques ad-

dicionals (internacionalitzacions dels documents, el suport a fulls d'estil en

cascada, taula extra, el formulari i millores de JavaScript), que no són univer-

salment compatibles.

No obstant això, l'evolució de l'HTML no ha cessat; l'HTML 4.01 és l'última

versió d'HTML. En el futur, l'HTML és reemplaçat per un idioma nou, anome-

nat XHTML, extensible hypertext markup language o 'llenguatge d'etiquetatge

d'hipertext extensible'. Les diferències són realment petites, però importants,

com veurem quan en parlem.

• L'XHTML�1.0 (2000)

Les coses van canviar. L'HTML i un altre llenguatge de marques conegut com

l'XML es van ajuntar i va néixer l'XHTML 1.0.

És un llenguatge que combina la popularitat i la capacitat de veure's correcta-

ment en tots els navegadors de l'HTML amb la capacitat d'extensió de l'XML.

Com veiem, l'evolució del llenguatge HTML ha cercat la separació del contin-

gut i l'aparença. Amb la versió 4 de l'HTML es recomanava un altre mecanisme

per a controlar la visualització del nostre contingut HTML: els fulls d'estil en

cascada (CSS).

El W3C recomana l'ús de l'XHTML, que manté la mateixa sintaxi i els matei-

xos mecanismes que l'HTML, però reformulats amb les normes d'un XML, de

manera que es prepara així per a aprofitar els avantatges d'aquest llenguatge.

D'altra banda, el Web Hyperxtext Application Technology Group (WHATWG)

–grup de treball compost per la Fundació Mozilla i Opera Inc.– està plante-

jant una especificació per a un HTML 5 que estengui l'HTML 4.01 i el DOM.

L'HTML 5 intenta millorar la part d'aplicació web amb l'especificació Web

(2)Cascading style sheets.

http://www.whatwg.org/
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Forms 2.0. Aquest grup surt com a reacció pel canvi brusc del pas d'HTML

a XHTML que, si no fos per l'apèndix C de l'especificació XHTML 1.0, no es

podria usar en navegadors que no suporten el MIME type application/xhtml

+xml.

Captura de la pàgina principal WHATWG

No s'ha d'entendre el WHATWG com una organització paral·lela al W3C, sinó

com un grup complementari, ja que quan té un esborrany el proposa al W3C

per tal d'estandarditzar-lo.

La darrera especificació vigent és l'XHTML 1.1 que ja no preveu cap compati-

bilitat amb versions anteriors i, per tant, només es pot fer servir com a appli-

cation/xhtml+xml i exclou qualsevol navegador antic.

El punt més polèmic actualment és la proposta d'especificació (en estat

d'esborrany) XHTML 2.0 que deixa de ser compatible amb versions anteriors

no sols quant al MIME type sinó que l'estructura de document i els elements

estructurals canvien.

2.4. L'HTML 4.01

L'HTML� 4 va desenvolupar el llenguatge HTML amb mecanismes per fulls

d'estil, execució de scripts, marcs, objectes inclosos, suport millorat per a text

de dreta a esquerra i adreces barrejades, taules més riques i millores en formu-

laris, que oferia millores d'accessibilitat per a persones amb discapacitats. De

fet, l' HTML�4.013 és una revisió de l'HTML 4.0 que corregeix errors i hi intro-

dueix alguns canvis des de la revisió anterior.

1)�Internacionalització

Permet que els documents puguin ser escrits en qualsevol idioma en adoptar

l'estàndard ISO / IEC: 10.646 relacionat amb la representació de caràcters in-

ternacionals (direcció del text, puntuació i altres aspectes).

(3)HTML 4.01 Specification W3C
Recommendation 24 December
1999: http://www.w3.org/TR/
html4.

http://www.w3.org/TR/html4
http://www.w3.org/TR/html4
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També hi ha més suport als llenguatges humans la qual cosa facilita que els

motors de cerca indexin els documents, ofereix tipografia de més qualitat,

millores en la conversió de text a veu...

2)�Accessibilitat

El creixement de la comunitat que utilitza el Web ha fet que la tecnologia

s'adapti a finalitats específiques. L'HTML s'ha dissenyat per a fer les pàgines

web més accessibles a les persones que presenten limitacions físiques. Els

desenvolupaments de l'HTML 4 derivats de qüestions d'accessibilitat inclouen:

a) Distinció entre l'estructura i la presentació d'un document, s'aconsella la

utilització de fulls d'estil en lloc d'elements i atributs de presentació d'HTML.

b) Millors formularis, que inclouen l'addició de tecles d'accés, la possibilitat

d'agrupar semànticament els controls d'un formulari, la possibilitat d'agrupar

les opcions SELECT semànticament, i els rètols actius.

c) La possibilitat de codificar una descripció textual d'un objecte inclòs (amb

l'element OBJECT).

d) Un nou mecanisme de mapes d'imatges en el costat del client (l'element

MAP) que permet als autors integrar vincles d'imatge i de text.

e) L'exigència que s'inclogui text alternatiu acompanyant les imatges dins de

l'element IMG i als mapes d'imatges dins de l'element AREA.

f) Suport dels atributs title i lang en tots els elements.

g) Suport dels elements abbr i ACRONYM.

h) Un espectre més ampli de mitjans utilitzables per fulls d'estil (tty, Braille,

etc.).

i) Taules millorades, inclosos títols, grups de columnes i mecanismes per a

facilitar-ne la representació no visual.

j) Descripcions llargues per a taules, imatges, marcs, etc.

3)�Taules
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Ara hi ha més control sobre l'estructura i la presentació (per exemple, grups de

columnes). La possibilitat de recomanar amplàries per a les columnes permet

que els navegadors mostrin les dades de la taula incrementalment (a mesura

que les reben) en lloc d'haver de carregar tota la taula abans de començar-la

a representar.

4)�Documents�compostos

L'HTML ofereix ara un mecanisme estàndard per a incloure objectes genèrics i

aplicacions dins de documents HTML. L'element OBJECT (al costat dels antics

elements IMG i APPLET, més específics) proporciona un mecanisme per a in-

cloure imatges, vídeo, so, fórmules matemàtiques, aplicacions especialitzades

i altres objectes en un document. També permet especificar una jerarquia de

representacions alternatives per als navegadors que no suportin una represen-

tació específica.

5)�Fulls�d'estil

Els fulls d'estil simplifiquen el codi HTML i alliberen en gran manera l'HTML

de les responsabilitats de presentació. Això permet controlar la presentació

dels documents: fonts, alineació, colors, etc.

La informació d'estil es pot especificar per a elements individuals o per a grups

d'elements. La informació d'estil es pot especificar en un document HTML o

en fulls d'estil externs.

El mecanisme per a associar un full d'estil amb un document és independent

del llenguatge del full d'estil.

Abans de l'ús dels fulls d'estil, els autors tenien un control limitat sobre la

representació. L'HTML�3.2 incloïa un nombre d'atributs i elements que oferien

control sobre l'alineació, la mida de la font i el color del text. A més els autors

utilitzaven les taules i les imatges com a mitjà d'organitzar la presentació de

les seves pàgines. El temps relativament llarg que necessiten els usuaris per a

actualitzar els navegadors farà que aquestes característiques continuïn essent

usades durant algun temps. No obstant això, com que els fulls d'estil ofereixen

mecanismes de presentació més potents, el World� Wide� Web� Consortium

declararà obsolets en el futur molts dels elements i atributs de presentació de

l'HTML. Al llarg d'aquesta especificació aquests elements i atributs es marquen

com a desaprovats.

6)�Execució�de�scripts

Gràcies als scripts, els autors poden crear pàgines web dinàmiques (per exem-

ple, "formularis intel·ligents", que reaccionen a mesura que els usuaris els em-

plenen) i utilitzar l'HTML per a crear aplicacions en xarxa.

Nota

En el moment en què s'escriu
aquesta especificació, algunes
eines de creació d'HTML es ba-
sen exhaustivament en l'ús de
taules per a donar format als
documents, la qual cosa pot
causar fàcilment problemes
d'accessibilitat.
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Els mecanismes proporcionats per a incloure scripts en un document HTML

són independents del llenguatge de programació dels scripts.

7)�Impressió

De vegades els autors voldran facilitar als usuaris la impressió del seu treball,

sense limitar-se al document actual. Quan un document formi part d'un treball

més gran, les relacions entre els documents es poden descriure mitjançant

l'element HTML LINK o utilitzant el resource description framework (RDF, 'marc

de descripció de recursos') del W3C.

2.5. Creació de documents amb l'HTML 4

Des del W3C es recomana als autors i implementadors que segueixin els prin-

cipis generals següents quan treballin amb l'HTML 4.

• Separar�estructura�i�presentació

L'HTML té les seves arrels en l'SGML, llenguatge per a l'especificació de codi

estructural. A mesura que l'HTML madura, un nombre cada vegada més gran

dels seus elements i atributs de presentació ha estat reemplaçat per altres me-

canismes, en particular els fulls d'estil. L'experiència ha demostrat que separar

l'estructura d'un document dels seus aspectes de presentació redueix el cost de

servir a un ampli espectre de plataformes, mitjans, etc. i es faciliten les revisi-

ons del document.

• Considerar�l'accessibilitat�universal�al�Web

Per a fer que el Web sigui més accessible a tothom, especialment a les persones

amb discapacitats, els autors poden considerar com representar els documents

en diferents plataformes: navegadors basats en veu, lectors Braille, etc. No es-

tem recomanant als autors que limitin la seva creativitat, només que conside-

rin representacions alternatives dels seus dissenys. L'HTML oferirà uns meca-

nismes amb aquesta finalitat (per exemple, l'atribut alt, l'atribut accesskey,

etc).

A més d'això, els autors haurien de recordar que els documents poden ar-

ribar a una audiència molt llunyana amb ordinadors i configuracions dife-

rents. Perquè els documents siguin interpretats correctament, els autors hauri-

en d'incloure en els documents informació sobre l'idioma natural i la direcció

del text, com està codificat el document i altres qüestions relacionades amb

la internacionalització.

• Ajudar�els�agents�d'usuari�amb�la�representació�incremental
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Mitjançant un disseny acurat de les taules i fent ús de les noves característi-

ques de les taules de l'HTML 4, els autors poden ajudar els agents d'usuari a

representar els documents més ràpidament. Els autors poden aprendre a dis-

senyar taules per a la seva representació incremental (vegeu l'element TABLE).

Els implementadors haurien de consultar les notes sobre taules de l'apèndix

per tal d'obtenir informació sobre algoritmes incrementals.

2.6. Estructura bàsica d'un document web

És un llenguatge de marques que deriva de l'SGML dissenyat per a estructurar

textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Des del punt de vista físic, un

document HTML sol ser un fitxer de text ASCII (la qual cosa el fa transportable

d'una plataforma a una altra), marcat amb la sintaxi de llenguatge HTML, que

pot ser interpretat per un navegador web (browser).

Sol portar l'extensió de document ".html" (".htm" en DOS).

Es transmet per la Xarxa com una seqüència de bytes amb informació de co-

dificació, concretament com un missatge de tipus de contingut (content-type)

"text / html", amb un paràmetre opcional, charset, referit al sistema de codifi-

cació de caràcters.

• El document està estructurat en elements HTML incrustats els uns dins dels

altres, la qual cosa origina conceptes com elements pares, ancestres, herència

de determinades característiques o propietats...

Un document bàsic HTML 4 es compon de tres parts:

1) Una primera línia que conté informació sobre la versió de l'HTML; és una

declaració que especifica el tipus de document, dins de l'etiqueta <!DOCTYPE>.

2) Una secció de capçalera declarativa, l'element <HEAD> que es tanca amb </

HEAD>. Entre aquestes dues etiquetes se situa tota una sèrie d'informació rela-

tiva al document: tipus de contingut, títol, metadades, enllaços, referències...

3) Un cos, que conté el contingut real del document. El cos pot ser especificat

mitjançant l'element <BODY> o mitjançant l'element <FRAMESET> en els do-

cuments que defineixen marcs.
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Declaració del tipus de document

Declaració de tipus de document (en SGML) i informació de la versió HTML, situada
al començament, referida a una de les tres DTD de l'HTML 4.0 existents, i que inclou
l'URI (habitualment un URL) de la DTD, cosa que facilita que el navegador el pugui
carregar si cal:

• Estricte (no preveu alguns elements desaconsellats, relacionats sobretot amb la
presentació física del document, introduïts per versions anteriors):

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "- / / W3C / / DTD HTML 4.0 / / EN" "http://
www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">

• Transicional (preveu tots els elements HTML, inclosos els desaconsellats):

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "- / / W3C / / DTD HTML 4.0 Transitional / /
EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">

• Amb�ús�de�marcs (com el transicional, que inclou elements relacionats amb els
marcs):

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "- / / W3C / / DTD HTML 4.0 Frameset / /
EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd">

Captura d'elements bàsics d'un document html

2.6.1. L'element HTML

<HTML> ... </HTML>: principi i fi de document.

• Element HTML, que engloba tota la resta del document.

• Pot portar els atributs�de�llengua�o�internacionalització� [4.0]4:

lang = "llengua"

Exemples

<HTML lang="ca">...; <DIV lang="es-ES">..., <P lang="es-AR">..., <Q lang =
"a">..., <SPAN lang="fr">...

dir = "(ltr | rtl)": [4.0] Indica la direcció del text neutral (no determinat per Uni-

code), d'esquerra a dreta (ltr) o viceversa (rtl). Pot acompanyar lang en qualse-

vol element que aquest figuri.

L'element <HTML> ha d'incloure dos elements obligatoris: <HEAD> i <BODY>.

(4)El que apareix tancat entre clau-
dàtors és opcional, pot aparèixer
o no segons determinades situaci-
ons.
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El cos inclou el contingut visible del document al navegador. S'inicia amb

l'etiqueta <BODY> i es tanca amb l'etiqueta </BODY>. Qualsevol element, ca-

ràcter... del contingut que no es trobi entre les dues etiquetes <BODY>... </

BODY>, invalidarà el document.

Poden aparèixer blancs (espais, salts de línia, tabulacions i comentaris) abans i

després de cada secció. Les seccions 2 i 3 han d'estar delimitades per l'element

HTML que s'inicia amb <HTML> i es tanca amb </HTML>.

2.7. Etiquetes bàsiques

2.7.1. Concepte d'etiqueta

L'etiqueta presenta freqüentment dues parts:

Una�obertura�de�forma�general�<etiqueta>

Un�tancament�de�tipus�</etiqueta>

Tot el text inclòs a l'interior d'aquesta etiqueta patirà les modificacions que

caracteritzen aquesta etiqueta. Així, per exemple:

Les etiquetes <b> i </b> defineixen un text en negreta. Si en el nostre document HTML
escrivim una frase amb el codi següent:

<b>Això és en negreta</b>

El resultat serà:

Això�és�en�negreta

En HTML bàsic el codi seria:

Codi html d'un text en negreta

Visualització en el navegador
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2.7.2. Capçalera d'un document: <HEAD>...</HEAD>

La capçalera conté tota la informació sobre el document: el títol, les etiquetes

META, BASE, fulls d'estil, scripts...

<HEAD>... </HEAD>: indica principi i fi de la secció de l'encapçalament. Aquí

aniran etiquetes que definiran la capçalera o tota la pàgina.

La capçalera d'un document HTML, tal com hem comentat, s'obre amb

l'etiqueta <HEAD> i es tanca amb </HEAD>.

Conté dades d'identificació i especificacions del document.

Codi font de l'element HEAD

A més dels atributs d'internacionalització (lang i dir), pot portar altres atributs

opcionals com, per exemple:

profile = "URL": [4.0] especifica l'URL d'un perfil de metadades (per exemple, el

Dublin Core, que fixa les propietats recomanades per descripcions bibliogràfi-

ques electròniques), que afectaria tots els elements <meta> i <LINK> de <HE-

AD>. El format dels perfils no és fixat en l'especificació HTML 4.0.

L'únic element que ha d'aparèixer obligatòriament a la capçalera és el títol

del document, que s'obre amb l'etiqueta <TITLE> i es tanca amb </TITLE>.

També es requereix, encara que no és imprescindible, la declaració del tipus

de contingut i el joc de caràcters.

2.7.3. Cos del document: <BODY>...</BODY>

En el cos del document és on s'inclou i es dóna format al contingut que es

vol mostrar a la pàgina web: text, imatges, gràfics, enllaços a altres pàgines,

llistes, formularis...
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<BODY>...</BODY> indica principi i fi del cos del document. Tot el que vul-

guem que es visualitzi anirà dins d'aquesta secció. És el contingut real del do-

cument, que es mostrarà a la finestra del navegador.

El <BODY> pot portar una sèrie d'atributs opcionals:

1)�Atributs�del�nucli�(core�attributes)

id = "identificador": fixa un identificador, amb un nom únic al llarg el docu-

ment, que s'associa a l'element en qüestió i que després pot referenciar des del

mateix document o un altre.

class = "classe [classe ]...": [4.0] fixa una o més classes o categories (separades

per espais) que s'associen a l'element i poden referenciar des d'un full d'estil.

Els atributs id i class són identificadors d'element.

style = "estil": [4.0] fixa una sèrie de característiques d'estil per a l'element,

expressades segons un determinat llenguatge d'estil per defecte (com CSS).

title = "text": [4.0] estableix un text com a títol per a l'element, que el navegador

mostrarà d'alguna manera en certes situacions (p. ex., en un gràfic, mostrant

una etiqueta amb el text quan el punter se situa sobre l'element).

També es poden associar a la major part dels elements inclosos en <BODY>.

2)�Atributs�d'esdeveniments�intrínsecs�(intrinsic�events)

Prenen la forma esdeveniment = "script" [4.0] i determinen que s'executi

l'script si es produeix l'esdeveniment .

3)�Atributs�de�presentació�o�estil�del�document

Tots són desaconsellats en l'especificació HTML 4.0; en el seu lloc s'haurien

d'establir les indicacions oportunes en un full d'estil.

background = "URL": especifica, per mitjà d'un URL, absolut o relatiu, un fitxer

d'imatge amb la qual s'omple el fons.

(bgcolor | text | link | VLINK | alink) = "color": fixen un color per al fons (bgcolor),

el text (text), i les àncores no visitades (link), visitades (VLINK) i actives (alink).

El color que assignen aquests atributs (i altres) es pot especificar de dues ma-

neres:

<FRAMESET>

Un document que defineix la
divisió de la finestra en marcs
(frames) i estableix el contin-
gut inicial de cada marc no té
element <BODY>, sinó <FRA-
MESET>.
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Codi de color

per nom (black,�white,�red,�yellow,�gray...), o

per valor RGB, en la forma # rrggbb, ex.: #�000000,�#�FFFFFF,�#�FF0000,�#

FFFF00,�#�808.080...

4)�Comentaris

<!–– Comentari ––>: s'utilitza aquesta etiqueta per a incloure comenta-

ris, anotacions, dins del codi font del document. Les anotacions sempre són

útils quan es volen fer modificacions. També s'utilitza per a amagar tot aquell

codi font que no es vol mostrar en el programa navegador sense necessitat

d'esborrar-lo. Tot el que es trobi entre <!–– i ––> serà ignorat pel programa

navegador.

Insereix en qualsevol lloc de l'element <HTML> un comentari que és ignorat pel

navegador, i que és útil per a depuració o documentació de la pàgina HTML.

El format és general per a SGML. "<!": començament declaració de

marca; "–": començament comentari; "–": cap comentari; ">":

cap declaració de marca, no hi pot haver espais dins del grup de caràcters "<!

–", ni incloure el grup "–" dins del comentari.

Exemple

<! – Enllaços per revisar –>

2.7.4. Elements propis de <HEAD>

1)�L'element�<TITLE> ... </TITLE>

El títol del document que apareix a la finestra del navegador s'escriu entre

aquestes dues etiquetes. Cal tenir en compte que alguns cercadors utilitzen

el títol per a indexar la pàgina web en les seves bases de dades. És important

posar títol a totes les pàgines (fins i tot encara que s'utilitzin marcs).
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<TITLE>Títol de document</TITLE>

Element obligatori i únic que especifica el títol del document (que hauria

de ser prou representatiu), que se sol mostrar a la barra de la finestra del na-

vegador, per a associar-se als preferits, a l'historial de la navegació... No pot

incloure altres elements, però sí entitats de caràcter. Pot portar els atributs

d'internacionalització (lang i dir).

Hi ha altres elements opcionals que poden aparèixer en la capçalera com són

l'element:

<BASE> element buit i opcional que fixa un URL�absolut (no pot ser una ruta)

que es farà servir com a base per a resoldre URL�relatius: en el cas de no existir,

s'utilitzarà com a base l'URL del document; si existeix, ha d'aparèixer abans

que qualsevol element que contingui una referència externa.

<META> <META {name | Http-equiv}=" propietat "content=" va-

lor" [scheme=" esquema "]>... Element buit que permet crear una sèrie

de metadades o comunicar amb el servidor HTTP. Ha de portar necessàriament

un dels atributs name o http-equiv (i pot portar els atributs de llengua lang i dir).

Amb name descriu propietats del document (dades sobre el document o meta-

dades) en forma de parells propietat/valor, i el valor és expressat d'acord amb

la convenció [4.0]�esquema.

Algunes propietats típiques són autor, copyright, date, keywords, description, or-

ganization, lang, etc.

Les metadades no es mostren directament, però han de ser accessibles a

l'usuari, són molt útils per a facilitar la indexació de documents per robots de

cerca.

2)�L'element�<LINK>

Per a vincular el document HTML amb el fitxer extern que conté definits els

estils s'inclou aquesta etiqueta dins de la capçalera del document. Els fulls

d'estil es poden desar separats del document HTML en un fitxer de text sense

format (nom_fitxer.css) extern.

<LINK href = "URL" rel = "relació" [rev = "relació"]>

Element buit que defineix relacions típiques del document amb altres docu-

ments HTML o recursos web. Pensat inicialment per a barres de navegació ge-

nèriques o per a la impressió conjunta de diversos documents relacionats, ha

estat poc usat i alguns navegadors l'ignoren; però, la informació que aporta

podria ser molt útil per als robots de cerca.
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Els enllaços indicats no es mostren en el contingut del document.

Pot portar atributs de nucli, d'esdeveniments bàsics i de llengua, i a més:

href = "URL": estableix l'URL complet (o bé la ruta, o URL incomplet) del do-

cument amb el qual està relacionat.

type = "tipus_contingut": fixa el tipus de contingut MIME del recurs referenciat a

href. Ha de ser una entrada del registre de la IANA. Per exemple: "text / html",

"text / css", "image / jpg", "video / mpeg", etc.

charset = "sistema_codificación": defineix la codificació de caràcters emprada en

el recurs referenciat a href. Per exemple: "ISO-8859-1" (valor per defecte) o

"EUC-JP".

hreflang = "llengua": anuncia la llengua base del document referenciat a href.

media = "mitjà [, mig ]...": fixa els tipus de mitjans, dispositius o suports per als

quals està dissenyat el recurs referenciat a href. Es pot usar quan l'atribut arrel

pren els valors stylesheet o alternate.

rel = "relació": fixa el tipus de relació o enllaç existent entre el document actual

i el document referenciat en href. La relació pot ser una de les següents:

alternate: estableix un enllaç a una versió alternativa del document actual, en

una altra llengua o un altre suport o format. Per exemple:

<LINK title = "Manual en portuguès" type = "text / html" rel = "alterna-
te" hreflang = "pt" href = "http://ord.filial.pt/manual/portug.html">

<LINK media="print" title="Manual en postscript" " type = "applica-
tion / postscript" rel = "alternate" href="http://ord.empresa.com/
manual/postscript.ps">

{start | next | prev}: assenyalen respectivament els documents inicial, següent i

anterior en una col·lecció ordenada, amb relació al document actual.

{contents | index | glossary}: assenyalen documents que actuen amb sumari, ín-

dex o glossari per al document actual.

copyright: assenyala un document que conté les dades de propietat intel·lectual

del document actual.

<HEAD> 

<TITLE>Capítol 3</TITLE> 

<LINK rel="start" href="../intro.html"> 

<LINK rel="contents" href="../toc.html">

<LINK rel="index" href="../indice.html"> 

<LINK rel="glossary" href="../glosario.html"> 
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<LINK rel="copyright" href="../copy.html"> <LINK Rel="next" href="capit4.html"> 

<LINK Rel="prev" href="capit2.html"> 

</HEAD>

Codi de l'element link

{chapter | section | subsection | appendix | help}: assenyalen documents que ac-

tuen com a capítol, secció, subsecció, apèndix o ajuda en una col·lecció de

documents.

bookmark: assenyala un punt d'entrada clau en un document extens. Hi pot

haver diversos en el mateix document i es podrien etiquetar amb l'atribut title.

stylesheet: especifica per al document un full d'estil en un fitxer separat, la

localització i el llenguatge d'estil s'expressen, respectivament, amb href = "URL"

i type = "tipoContenido".

rel="stylesheet", <LINK> pot portar també l'atribut medi = "mitjà [, mig ]..."

per a assenyalar els mitjans o dispositius previstos en el full d'estil (o amb rel

=" alternate ", per a indicar altres suports en què es pot trobar el mateix docu-

ment): [screen] | tv | tty | projection | hanheld | print | braille | aural | all P. P.

Per exemple, <LINK rel="stylesheet" href="estilos/normal.css"
type="text/css"> estableix per al document el full d'estil "normal.css", situat al sub-
directori "estils" (amb relació al document HTML) i escrit en el llenguatge d'estil CSS.

.rev = "relació [relació]...": fixa les relacions inverses de rel, és a dir, el tipus de

relació que uneix el document enllaçat mitjançant href amb el document ac-

tual. Si un document "doc1" conté <LINK href="doc2" rel="contents">,

"doc2" podria contenir <LINK href="doc1" rev="contents">. Si un docu-

ment "doc1" conté <LINK href="doc2" rel="next" rev="prev">, "doc2"

podria contenir <LINK href="doc1" rel="prev" rev="next">.

També pot portar l'atribut target= "frame_destino", tractat amb relació a

l'element <A herf="URL">.

3)�L'element�<STYLE>
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Es poden definir els estils necessaris per a un document inserint-los dins la

capçalera entre les etiquetes <STYLE> i </STYLE>.

<STYLE type=" .|llenguatge. ">especificacions_d'estil</STYLE>

[4.0] Permet incloure dins del mateix document HTML especificacions d'estil,

escrites en un determinat llenguatge de fulls d'estil.

2.7.5. Elements de bloc: seccions de text

1)�L'element�<P>

Un paràgraf és un bloc de text, delimitat per l'etiqueta d'obertura i per la de

tancament, que es mostra separat de la resta per un salt de línia.

Codi de l'element paràgraf

<P> ... </P>

• Indica el començament d'un paràgraf.

• Pot contenir altres elements de bloc.

Pot portar atributs de nucli, d'esdeveniments bàsics i de llengua i atribut align

(desaconsellat).

Exemple

<P> Primer paràgraf <P> Segon paràgraf

2)�Elements�que�agrupen�elements�de�bloc�o�de�text: <DIV>�i�<SPAN>

S'utilitza l'etiqueta DIV per a agrupar elements amb el mateix estil. Sempre hi

ha un salt de línia abans i després dels elements agrupats per aquesta etiqueta.

<DIV>Elements_de_bloc</DIV>

Nota

Quan es processa el document
HTML, una o més tecles de
retorn o espais consecutius
s'interpreten com un espai.
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Codi de l'element DIV

Vista des de l'editor web en mode normal de l'element DIV

L'etiqueta SPAN també serveix per a agrupar elements que han de tenir el ma-

teix estil però sense forçar un salt de línia abans i després dels elements agru-

pats.

<SPAN>Elements_de_text</SPAN>[4.0]

• Serveixen per a agrupar, respectivament, elements de bloc i text.

L'agrupació d'elements es fa generalment per a assignar-los una sèrie de pro-

pietats comunes, directament o referenciant un valor del seu atribut class (o

el valor del seu atribut id) mitjançant els fulls d'estil.

• Poden portar com a atributs els del nucli (especialment els identificadors

d'elements citats), d'esdeveniments bàsics i de llengua.

Codi font de l'element SPAN

Vista des de l'editor web en mode normal de l'element SPAN
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<DIV> pot portar l'atribut opcional: align={[left] | right | center | justify} que

fixa l'alineació horitzontal dels elements agrupats. Desaconsellat a favor dels

fulls d'estil.

3)�Elements�de�bloc:�llistes

S'utilitzen per a representar elements en forma de llista. Hi ha tres tipus de

llistes: les no ordenades, les ordenades i les llistes de definicions. També es pot

inserir una llista dins d'una altra.

a)�Tipus�de�llistes: elements <OL>, <UL>

<OL>llista</OL>: llista ordenada (o numerada) (ordered list).

• Cada ítem de la llista es numera (la seva posició és significativa).

• Atributs opcionals (tots dos desaconsellats en favor dels fulls d'estil):

Nota

El valor "justify" no és suportat
per molts navegadors.

type= {[1] | A | a | I | i}: determina el tipus d'ordenació: xifres aràbigues, ordre

alfabètic o nombres romans5.

start= n: dóna el valor n al primer ítem6 de la llista.

Codi font de la llista numerada

Visualització d'una llista numerada

<UL>llista</UL>: llista no ordenada (unordered list).

(5)En majúscules o minúscules.

(6)Per defecte: 1.
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• Cada ítem es precedeix d'una marca (per defecte, canvia segons el nivell

d'incrustació).

Atribut opcional (desaconsellat): type={disc | square | circle}: marca que prece-

deix cada ítem.

Codi font d'una llista no numerada

Visualització d'una llista no numerada

b)�Ítems�de�llistes: <LI>

<LI>íDocument</LI>: ítems de llistes <OL>, <UL>

• Cada ítem comença una nova línia.

En una <OL>, <LI> pot portar l'atribut desaconsellat value = n per a alterar la

numeració de la llista a partir d'aquest document, que passa a ser n.

• El terme es mostra en una línia i la descripció, sagnada, en la mateixa

línia, si és possible, i s'utilitza l'atribut compact (desaconsellat), o bé a les

següents.



CC-BY-NC-ND • PID_00201871 39 Edició electrònica

2.7.6. Elements de text: estils/aspects

Si s'opta per l'anomenat etiquetatge�de�presentació per a indicar cada atribut

del text (mida, font, color...), l'edició serà més lenta i l'actualització futura serà

una tasca feixuga i dificultosa.

Es recomana identificar prèviament cadascun dels elements rellevants del text

amb els atributs específics i deixar que siguin controlats pel navegador o per

fulls d'estils en cascada. És l'anomenat marcatge�estructural. Aquest mètode

de treball resulta molt flexible i més accessible.

Les etiquetes següents marquen (defineixen) quin és l'estil del text que hi ha

entre l'etiqueta d'obertura i la de tancament.

1)�Físics�(tipogràfics)

• Atribueixen característiques exclusivament tipogràfiques o de visualitza-

ció al text.

• Encara que alguns no estan formalment desaconsellats, es recomana que

es facin servir al seu lloc especificacions de fulls d'estil.

• Poden portar atributs de nucli, d'esdeveniments bàsics i de llengua.

a)�Elements�d'estil�de�font: <B>, <I>, <BIG>, <SMALL>, <U>

<B>Text</B>: text en negreta (bold).

<I>Text</I>: text en cursiva (italics).

<BIG>Text</BIG>: text en mida gran (equival a <FONT size=+1>Text</

FONT>).

<SMALL>Text</SMALL>: text en mida petita (equival a <FONT

size=-1>Text</FONT>).

<U>Text</U>: text subratllat (a vegades se sol ignorar, per a no confondre'l

amb els vincles). Desaconsellat.

Codi font dels elements d'estil de font
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Visualització d'elements d'estil de font

2)�Lògics�(semàntics):�elements�de�frase

Els elements <EM>, <STRONG>

<EM>Text</EM>: text emfatitzat (emphasis).

<STRONG>Text</STRONG>: text amb fort èmfasi.

Codi font dels elements em i strong

Visualització d'elements em i strong

3)�Vincle�(elements�d'enllaços�hipertextuals):�l'element�<A>

La directiva per a establir un vincle I vincle en un arxiu és la següent:

<A {name="Identificador"| href="URL"}>vincle</A>

Codi font dels elements A

Visualització de l'element A

Cal denominar amb precisió cadascun dels components d'aquesta estructura.

• Permet establir el vincle d'origen o de destinació d'un enllaç hipertextual.

La capacitat per a expressar una connexió (enllaç, enllaç, enllaç web...) entre

un document HTML i un altre recurs web és el que caracteritza l'HTML enfront

d'altres llenguatges de marques. Aquests enllaços s'expressen fonamentalment

per mitjà de l'element <A>.
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• Pot portar atributs de nucli d'esdeveniments bàsics i de llengua.

Agafa dues formes segons si estableix un vincle d'origen o de destinació (ja

que en el Web els enllaços són unidireccionals) amb els atributs name i href,

tot i que un mateix element <A> pot portar dos atributs, de manera que un

vincle de partida pot ser utilitzat també com a vincle de destinació.

4)�Vincles�de�destinació:�l'element�<A>�amb�l'atribut name.

<A Name="identificador">[vincle_de_destinacio]</A>

Estableix un nom identificador (identificador de fragment) que permetrà fer

referències hipertextuals futures al punt del document en què hi ha aquest

element (vincle de destinació).

<H2> <A name="ap3">Apartat 3</A> </H2>.

Qualsevol element amb un atribut id (fins i tot <A id="identificador">)

pot ser també considerat i utilitzat com un vincle de destinació.

<H2 id="ap3">Apartat 3</H2>

L'identificador fixat amb l'atribut name

• Ha d'estar format només per caràcters ASCII (tot i que a diferència de l'atribut id,
pot contenir referències de caràcter).

• Ser únic al llarg del document (comptant també els valors que prenen atributs id
usats, que comparteixen el mateix espai de noms) i no pot diferir només en la
caixa de les lletres (majúscules o minúscules).

• A l'hora de referenciar en un enllaç si s'ha de respectar la caixa de les lletres.

L'element pot estar buit7 (en qualsevol cas, el seu contingut no es destaca mai),

però requereix l'etiqueta final.

<A name="ap3"> </A> <H2> Apartat 3 </H2>

5)�Vincles�d'origen:�l'element�<A>�amb�l'atribut href.

<A Href="{ URL [# identificador] | [URL]# identificador }">

vincle</A>

Especifica un vincle d'origen o de partida (que el navegador destaca d'alguna

manera, per exemple, amb un subratllat i/o diferent color, perquè l'usuari el

pugui identificar) i l'hiperenllaç corresponent per mitjà d'un URL, absolut o

relatiu, a un recurs.

(7)Alguns navegadors no reconei-
xen vincles buits.
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Quan el recurs referenciat és un document HTML, href pot incloure un iden-

tificador de fragment de manera que l'enllaç es produeix, no al començament

del document, sinó al punt concret en què s'hagi fixat aquest identificador (per

mitjà de <a name = "ident"> o algun element amb l'atribut id = "ident").

L'identificador de fragment pot constituir per si mateix el valor de href; en

aquest cas, s'entén que pertany al mateix document.

També permet especificar enllaços a altres recursos que no siguin pàgines

HTML. El vincle pot tenir incrustats elements de text o in-line (per exemple,

un element img però no un element <A>).

Pot portar els atributs charset, type, hreflang, rel i re, tractats a propòsit a

l'element LINK i, quan s'usa dins d'un element <map> també shape i coords,

tractats en relació amb l'element <AREA>.

a)�Atributs�d'enfocament�opcionals�de�<A href="URL">�i�altres�elements:

accesskey = "caràcter": assigna una tecla d'accés (un únic caràcter) a un element,

que és enfocat quan l'usuari la prem (normalment amb una altra, com alt o

command); el navegador ha de mostrar convenientment la tecla d'accés.

L'efecte de rebre l'enfocament depèn de l'element que porti aquest atribut: si

es tracta d'un element <A> o <AREA> s'activa l'enllaç, en formularis, si és un

botó de ràdio o quadre, canvia d'on a off o viceversa, si es tracta d'un camp per

a introduir text, s'activa...

tabindex = "n": assigna a l'element una posició n (0, ..., 32767) en l'ordre de

tabulació quan es navega pel document per mitjà del teclat (tabulador), de

manera que se seleccionen consecutivament els diversos elements. Per a acti-

var un element seleccionat es requereix generalment prémer una altra tecla

(habitualment el retorn).

L'ordre que es continua navegant per tabulador és el següent: elements amb

tabindex = n > 0, amb vista des del petit n al més gran (si hi ha valors repetits,

en ordre d'aparició); després, elements sense tabindex o amb tabindex = 0 , en

ordre d'aparició; els elements inhabilitats (només relacionats amb formularis)

no participen.

onfocus = "script": s'executa l'script si l'element és enfocat pel punter o en la

navegació per tabuladors. Un element enfocat se selecciona.

onblur = "script": s'executa l'script si l'element deixa de ser enfocat.

b)�Altres�atributs
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target = "frame_destinacio": no definit en la DTD estricta, sinó en la DTD de

documents frameset. Especifica un frame de destinació per al recurs referenciat

a href, en cas que s'activi.

A més dels noms que pot assignar l'usuari als frames que defineix (per mitjà de

l'atribut name de l'element <frame> i que han de començar per una lletra), hi

ha noms reservats per a designar una nova finestra ("_blank"), el frame actual

("_self"), el frame pare ("_parent") o la finestra actual completa ("_top").

Aquest atribut pot portar, a més de <A>, els elements <LINK>, <AREA> i

<form>.

En un entorn de marcs, el document o recurs referenciat per tots aquests ele-

ments es carrega, si porten l'atribut target, al marc especificat per aquest, i, si

no el porten, a l'especificat per l'atribut target de l'element <BASE>; en un altre

cas, es carreguen en el mateix marc on era situat el document, si s'especifica

amb target un frame de nom desconegut, s'obrirà una finestra nova amb únic

frame al qual s'assigna aquest nom i s'hi carrega el recurs.

L'atribut title, opcional en versions anteriors de l'HTML, s'usava només amb

l'element <A href="...">, a fi de donar un títol a documents sense títol

explícit (com menús de gopher o directoris d'FTP), o un títol provisional a un

document HTML, fins que es carregués el seu element <TITLE>.

2.7.7. Elements de bloc: taules

1)�L'element�<TABLE>

L'HTML 4.0 ha modificat substancialment el model de taula (però mantenint

la compatibilitat cap enrere), sobretot amb vista que pugui ser representada a

mesura que el navegador la rep, sense haver d'esperar com fins ara a rebre la

taula completa. Per això, la taula ha de contenir al començament dades sobre

el nombre de columnes i la seva amplària.

Pot portar atributs de nucli, d'esdeveniments bàsics i de llengua (l'atribut dir

estableix, a més de la direccionalitat del text, la de la taula, és a dir, si la primera

columna d'una fila és a l'esquerra o a la dreta). Aquests atributs poden portar,

també, tots els elements propis de <TABLE>.
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Elements de table, tbody, tr, td

Visualització en l'editor web dels elements de table, tbody, tr, td

<TABLE>Elements_de_taula</TABLE>

Les cel·les poden tenir qualsevol contingut (text, imatge, formulari, taula...).

a)�Atributs�opcionals

width= { n | p %}: fixa l'amplària de la taula en n píxels o p% de l'amplària

disponible (per defecte: ajust automàtic segons el contingut de les cel·les). (No

és un atribut desaconsellat, però s'aconsella que es faci servir en el seu lloc un

full d'estil.)

cellspacing= { n | p %}: fixa l'espai entre les cel·les (i entre les cel·les i la vora

exterior) en n píxels o p% de l'amplària disponible.

cellpadding= { n | p %}: fixa l'espai entre la vora de la cel·la i el seu contingut,

en n píxels o p% de l'amplària disponible per a la cel·la. (Els valors assignats a

aquests dos atributs poden entrar en conflicte amb l'assignat a width; els seus

valors per defecte depenen del navegador.)

border= n: la taula ha de tenir una vora (marc) de n píxels (per defecte: sense

marc).
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frame= "{[void] | above | below | hsides | lhs | rhs | vsides | box | border}": [4.0]

especifica quins costats del marc seran visibles: cap, superior, inferior, superior

i inferior (horitzontals), esquerre, dret, esquerre i dret (verticals), tots (box i

border).

rules= "{[none] | groups | rows | cols | all}": [4.0] especifica quines línies apareixe-

ran entre les cel·les de la taula: cap, entre grups de cel·les i columnes (establerts

els primers amb <thead>, <TFOOT> i <tbody> i els segons amb <COLGROUP>),

entre files, entre columnes, entre cel·les.

summary= "text": [4.0] estableix un text com a resum de la finalitat i estructura

de la taula, per navegacions no visuals (Braille, veu...). (Aconsellat per raons

d'accessibilitat.)

align= {[left] | center | right...}: fixa l'ajust horitzontal de la taula en la finestra o

en el bloc en què s'insereix. Desaconsellat a favor dels fulls d'estil.

bgcolor= "color": fixa un color per al fons de la taula. Desaconsellat a favor dels

fulls d'estil.

Nota

Per a mantenir la compatibilitat amb versions anteriors d'HTML, border = "0" implica
frame = "void" i rules = "none"; un altre valor de border implica frame = "border" i rules =
"all"; border com a atribut booleà (sense valor assignat, admissible en versions anteriors),
implica algun valor per defecte més gran que zero per a border, frame = "border" i rules
= "all".

2)�Elements�propis�de�<TABLE>

a)�Títol: l'element <caption>.

<CAPTION>Títol</CAPTION>

Estableix un títol per a la taula. Opcional però únic a la taula, ha de seguir

immediatament l'etiqueta inicial de <TABLE>.

• Atribut opcional:

align= {[top] | bottom | left | right}: fixa la seva situació respecte a la taula: sobre,

sota, a l'esquerra o a la dreta. Desaconsellat a favor dels fulls d'estil. (Alguns

navegadors no han reconegut mai els valors left i right.)

b)�Files: l'element <TR>.

<TR>elementsTH i/oTD</TR> (table row).

• Crea una nova fila de cel·les.

• Pot portar atributs d'alineació del contingut de les cel·les.
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c)�Cel·les: els elements <TH> i <TD>.

<TH>Encapçalament </TH> (table header)

<TD>Dada</TD> (table data)

Fixen el contingut d'una cel·la com a capçalera de fila o columna (se sol mostrar

en negreta i centrat), o com a dada (dada numèrica, text, imatge, formulari,

taula...), de manera que el navegador les pugui presentar de manera diferent

sense recórrer a fulls d'estils.

A més d'atributs d'alineació del contingut de les cel·les, pot dur altres atributs

com headers, scope, abbr axis, colspan, rowspan, width, height...

2.7.8. L'element <HR>

<HR> </HR>

Posa una línia o barra (horizontal rule) entre seccions de text.

Pot portar atributs de nucli i d'esdeveniments bàsics més els següents (tots

desaconsellats en favor dels fulls d'estil).

1)�L'element�<BR>

<BR> </BR>

• Força un tall de línia (line break) en la posició d'aquest element.

• Pot portar atributs de nucli.

2.8. L'estàndard d'escriptura XHTML 1.0

XHTML respon a l'acrònim eXtensible HTML, és a dir, a una revisió o millora

de les especificacions de l'HTML.

Aquesta nova orientació del llenguatge HTML ha sorgit de la necessitat

de permetre una interpretació correcta de la informació independentment del

dispositiu des del qual s'hi accedeix.

El pas de l'HTML a l'XHTML comporta l'acceptació d'uns requisits bàsics quant

a l'estructuració i definició del document web que assegurin que aquest do-

cument, en respectar els estàndards, resulta llegible per qualsevol dispositiu

present o futur.
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Aquest estàndard té un punt clau: la separació del contingut i l'aparença.

El contingut es fa en XHTML que manté bàsicament les mateixes regles que

l'HTML.

Així, en el llenguatge XHTML escriurem el text de la nostra pàgina i hi inclou-

rem les imatges i els enllaços a altres pàgines, etc., però no especificarem el

tipus de lletra que cal utilitzar ni la mida de les imatges ni els colors ni cap

element de presentació.

L'aparença concreta de la pàgina, els tipus de lletra, els colors, la mida i

col·locació de les imatges es concreten en els anomenats fulls d'estil en cascada

(CSS). Un mateix document XHTML pot tenir preparats diferents CSS segons,

per exemple, l'aparell que ha de visualitzar el contingut (diferents ordinadors,

mòbils, impressores, etc.).

2.8.1. Estructura d'un document XHTML

Un document XHTML, per a ser vàlid, ha de tenir una estructura mínima:

1)�Declaració�del�tipus�de�document

A la primera línia d'un document XHTML ha d'aparèixer sempre la declaració

del tipus de document, dins de l'etiqueta <!DOCTYPE>: és un requisit obliga-

tori. Sense aquesta declaració un document XHTML no�és�vàlid, ja que el na-

vegador o dispositiu desconeixerà quines són les regles que l'han d'ajudar a

interpretar-lo correctament.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

2)�Element�arrel�i�idioma

Un document XHTML ha de tenir sempre un element arrel. Aquest element

arrel s'obre amb l'etiqueta <html> i es tanca amb </html>, que es posa sempre

al final de tot del document. Immediatament després de la declaració del tipus

de document s'obre l'element arrel amb l'etiqueta <html>, que ha de contenir

els atributs que fan referència a l'espai de noms i a l'idioma.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml: lang="ca"

lang="ca">
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L'atribut que fa referència a l'espai de noms de l'XHTML (xml namespace) in-

forma el navegador del que significa cada etiqueta i atribut del llenguatge

XHTML. El segon atribut correspon a l'idioma. No especificar l'idioma del con-

tingut del document va en detriment de l'accessibilitat i d'una interpretació

correcta dels continguts.

3)�Capçalera�del�document

La capçalera d'un document XHTML s'obre amb l'etiqueta <head> i es

tanca amb </head>. Entre aquestes dues etiquetes se situa tota una sèrie

d'informació relativa al document: tipus de contingut, títol, metadades, enlla-

ços, referències...

L'únic element, però, que ha d'aparèixer obligatòriament a la capçalera és el

títol del document, que s'obre amb l'etiqueta <title> i es tanca amb </tit-

le>. També cal, encara que no és imprescindible, la declaració del tipus de

contingut i el joc de caràcters.

4)�Tipus�de�contingut

El tipus d'arxiu i el conjunt de caràcters del document XHTML és requerit,

però no obligatori, a la capçalera del document. Si no es declara el tipus de

contingut, el document XHTML no serà completament vàlid. L'informe de va-

lidació advertirà de l'absència de declaració de la codificació de caràcters del

document.

El valor -text/html- correspon al tipus MIME de l'arxiu i és necessari perquè el

navegador interpreti i processi correctament l'arxiu com a document web.

El segon valor està relacionat amb la internacionalització del contingut del

document, és a dir, la representació correcta de l'alfabet, símbols i puntuació

específica de la totalitat dels idiomes del món. El W3C recomana la codificació

UTF-8 com a joc de caràcters per a documents web per diverses raons, com

poden ser el fet que suporta un gran nombre de caràcters de diferents idiomes

i perquè és compatible entre diferents continguts.

5)�Títol�del�document

El títol del document s'obre amb l'etiqueta <title> i es tanca amb l'etiqueta

</title>.

El títol del document és el que apareixerà a la part superior de la finestra de

navegador. També apareix a la pestanya del navegador on es troba obert el

document (en el cas dels navegadors que suporten pestanyes) i és el valor que

identifica el web a la llista quan es desa com a adreça d'interès (bookmark).

<head> 
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meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Títol del document</title>

</head>

6)�Cos�del�document

El cos inclou el contingut visible del document XHTML al navegador. S'inicia

amb l'etiqueta <body> i es tanca amb l'etiqueta </body>. Qualsevol element,

caràcter... del contingut que no es trobi entre les dues etiquetes <body>...</

body> invalidarà el document.

<body>

<!-- inici del contingut del document -->

<!-- final del contingut del document -->

</body>

2.8.2. Regles per a la validació correcta de la sintaxi del

llenguatge XHTML

Hi ha una sèrie de regles que un document XHTML ha de complir sempre per a

ser un document vàlid. És molt important tenir-les presents. Són les següents:

1) Un document XHTML requereix�una�declaració�del�tipus�de�document

per a ser correctament interpretat pels navegadors, i, per tant, susceptible de

ser validat.

Aquesta declaració es coneix com a DTD i apareix al pròleg del document dins

la clàusula del tipus de document (<!DOCTYPE>), i seria com un tipus especial

de regla gramatical i de sintaxi que qualsevol document basat en XHTML ha

de respectar.

La declaració de la DTD ha de ser sempre la primera línia del document

XHTML i el seu contingut ha de ser el següent:

<!DOCTYPE html PUBLIC "//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Sense aquesta declaració un document XHTML no és vàlid, ja que el

navegador o dispositiu desconeixerà quines són les regles que l'han

d'ajudar a interpretar-lo correctament.

2) Un document XHTML ha�de�tenir�totes�les�etiquetes,�tots�els�atributs�i

tots�els�valors�en�minúscules.
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Per exemple, s'haurà de posar <body> en lloc de <BODY>, o <h2> en lloc de

<H2>, i, per tant, per exemple, <table>, <Table> i <TABLE> seran interpretats

com a elements diferents.

3) Un document XHTML, a diferència de l'HTML, requereix�la�presència�de

l'etiqueta�<html>, i, a més, aquesta ha d'incloure els atributs xmlns, xml:lang

i lang:

a) L'atribut xmlns conté el valor: "http://www.w3.org/1999/xhtml".

b) Els atributs xml:lang i lang corresponen a l'idioma específic del document,

que en aquest cas serà ca (català).

L'etiqueta <html> del document quedaria, doncs, de la manera següent:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ca"

lang="ca"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ca"

lang="ca">

4)�Tots�els�elements�de�marques�d'un�document�XHTML�s'han�de�tancar

amb�l'etiqueta�corresponent�i�tots�els�atributs�han�de�quedar�entre�come-

tes. Fixeu-vos en els exemples següents:

<p>text, <em>text emfatitzat</em></p>

De la mateixa manera que tots els elements de marques del document XHTML

s'han de tancar amb l'etiqueta corresponent, els� valors� d'un� atribut� han

d'anar�sempre�entre�cometes. Vegeu-ne l'exemple següent:

<p id="text">text amb un atribut</p>

5)�Els�elements�buits�com�el�salt�de�línia�<br>�també�han�de�complir�aques-

ta�norma. Així, l'etiqueta <br>, vàlida en HTML, serà vàlida en XHTML afe-

gint-hi una barra inclinada abans del signe de tancament: <br />. Altres ele-

ments buits que resulten afectats per aquesta norma són: <col />, <img /

>, <input />, <link /> i <meta />.

Exemple:

<img src="exemple.png" alt="exemple" title="exemple"

width="200" height="156" />

6)�Els�elements�del�document�XHTML�han�d'estar�incrustats�correctament,

és a dir, les etiquetes que obren i tanquen els diferents elements han d'estar

en l'ordre correcte. Vegeu-ne un exemple:

Exemple:
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<p>text <em>text emfatitzat </em>.</p>

S'ha començat amb l'etiqueta <p>, seguida d'un element en línia <em> que,

més endavant, es tancarà amb </em> i, per acabar, es tancarà l'inici del paràgraf

amb l'etiqueta </p>.

D'altra banda, la declaració del tipus de document XHTML especifica un con-

junt de regles d'incrustació dels elements. Segons aquestes regles no tots els

elements poden ser incrustats per altres elements:

a) Un element a no pot contenir altres elements a.

b) L'element pre no pot contenir els elements següents: img, object, big, small,

sub, sup, font, applet o basefont.

c) Un element button no pot contenir els elements següents: input, select, tex-

tarea, label, button, form, fieldset, iframe o isindex.

d) Un element label no pot contenir altres elements label.

e) Un element form no pot contenir altres elements form.

2.9. Validació HTML 4.0 i XHTML 1.0

La validació és un concepte important en el desenvolupament de webs. La

validació és el procés de comprovar el codi d'un document HTML per a ga-

rantir que la seva codificació sigui la correcta (sintaxi correcta i no-existència

d'etiquetes o atributs no estàndard) abans de la visualització amb un navega-

dor.

2.9.1. Web de validació del W3C

El W3C ofereix un servei gratuït de validació de documents HTML, XHTML

i CSS. Aquest servei, conegut com a markup validation service, inclou tres vari-

ants:

1) Per mitjà d'un URI vàlid: http://validator.w3.org/#validate_by_uri.

2) Pujant un arxiu: http://validator.w3.org/#validate_by_upload.

3) Entrada directa: http://validator.w3.org/#validate_by_input.

http://validator.w3.org/#validate_by_uri
http://validator.w3.org/#validate_by_upload
http://validator.w3.org/#validate_by_input
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Eina web de validació del W3C

Validar correctament els documents HTML i XHTML és important, ja que una

validació correcta permet als navegadors interpretar adequadament el docu-

ment. Un document no vàlid comporta errors de sintaxi en el document que

repercuteixen tant en el seu significat (la part semàntica del document) com

en la seva presentació (un document no vàlid presentarà problemes en el full

d'estil associat).

El procés de validació passa per emprar un DOCTYPE en cada capçalera del

document. El DOCTYPE és el conjunt de regles que determina l'estructura dels

documents i, per tant, indica al validador com ha d'interpretar correctament

el document.

El validador llegeix el codi del document i en localitza els possibles errors, sem-

pre tenint com a referència les especificacions del DOCTYPE associat al do-

cument.

Resultat de la validació

Si el document ha passat amb èxit la validació, el W3C ofereix un fragment

de codi XHTML que mostra la icona de validació del document.
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Codi XHTLM que mostra la validació

2.9.2. Tidy

Tidy: http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/. És una aplicació que permet

netejar�i�corregir el codi per a obtenir un resultat vàlid. Alguns dels errors

que aquesta aplicació permet corregir són:

• Etiquetes mal tancades o absència de tancament d'etiquetes.

• Identificació del codi per a una millor llegibilitat.

• Codificació d'un joc de caràcters a un altre.

Hi ha una versió web de l'aplicació, Tidy online (http://infohound.net/tidy/),

que facilita l'ús de Tidy sense necessitat d'instal·lar l'eina al sistema operatiu.

El W3C també disposa d'un servei Tidy, més simple que l'anterior: http://

cgi.w3.org/cgi-bin/tidy.

2.10. HTML 5 i XHTML 5

HTML 5 (hypertext markup language, 'llenguatge d'etiquetatge d'hipertext', ver-

sió 5) és la cinquena revisió del llenguatge bàsic del World Wide Web, l'HTML.

L'HTML 5 especifica dues variants de sintaxi per a HTML: un "clàssic" HTML

(text/html), la variant coneguda com a HTML 5 i una variant XHTML cone-

guda com a sintaxi XHTML 5 que haurà de ser servida com a XML�(XHTML)

(application/xhtml� +� xml). Cal dir que és la primera vegada que HTML i

XHTML s'han desenvolupat en paral·lel i el plantejament és el d'un llenguatge

molt més semàntic i més propici al desenvolupament d'aplicacions web.

2.10.1. Elements nous

El DOCTYPE en HTML 5 és el següent:

<!DOCTYPE html>

http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/
http://infohound.net/tidy/
http://cgi.w3.org/cgi-bin/tidy
http://cgi.w3.org/cgi-bin/tidy
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L'HTML 5 estableix una sèrie d'elements i atributs nous que reflecteixen l'ús

típic dels llocs web moderns. Alguns d'ells són tècnicament similars a les eti-

quetes <div> i <span>, però tenen un significat semàntic, com ara <nav>

(bloc de navegació del lloc web) i <footer>.

Altres elements proporcionen noves funcionalitats a partir d'una interfície es-

tandarditzada, com els elements <audio> i <video>.

<header>: representa la secció de la capçalera.

<nav>: element reservat per a la navegació principal.

<section>: element per a una secció genèrica de continguts, possiblement

situat entre la capçalera i el peu de pàgina (footer). Té el comportament d'una

div si no fos per la separació d'una part del document. Dins s'hi poden incrustar

altres etiquetes section, a banda de qualsevol quantitat d'etiquetes típiques.

<article>: etiqueta que ens permet definir un fragment de contingut com

a article. Ideal per a blogs o diaris.

<aside>: element que representa el contingut relacionat amb l'àrea principal

del document, expressat normalment per les columnes laterals.

<footer>: secció reservada al peu de pàgina.

Exemple d'estructura html 5

2.10.2. Millores en l'element

Alguns elements de l'HTML 4.01 han quedat obsolets, inclosos elements pu-

rament de presentació, com <font> i <center>, i els efectes són manejats pel

CSS. També hi ha un èmfasi renovat en la importància de l'scripting DOM per

al comportament del web.
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http://www.bib.uc3m.es/~nogales/cursos/html401.html
http://www.imaginaserveis.com/manuals/html/manual.html
http://www.w3.org/
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3. Fulls d'estil en cascada (CSS)

3.1. Objectius

En aquest apartat l'objectiu que assolirà l'alumnat és tenir una idea general de

què són els fulls d'estil en cascada (CSS) i com els poden implementar en una

pàgina web.

Així mateix coneixerà els avantatges que representa aquest tipus de programa-

ció o etiquetatge web i les fonts de què pot obtenir informació per a ampliar

els coneixements sobre aquest tipus de codi.

3.2. Introducció

En els inicis de la creació web, l'estàndard HTML era més que suficient per a

assumir contingut (el text que un volia transmetre en el seu lloc web) i disseny

(l'aspecte extern i la disposició d'aquests textos).

Amb aquest sistema HTML, si volíem donar color i estructura als nostres tex-

tos, afrontàvem el disseny visual i les ubicacions dels diferents elements a par-

tir de taules o marcs, que aportaven la maquetació i l'etiqueta <font> que,

col·locada al costat d'un text

<font color = "black">En el seu article, <B>Lluís Codina</B> se centra en dos casos del 

<I><B>Web 2.0</B></I></font>

li proporcionava diferents destacats, colors, tipus i característiques de les fonts.

No obstant això, cal entendre que, de fet, l'HTML no tenia vocació de ser un

llenguatge "visual", sinó més aviat un llenguatge "conceptual". I això és perquè

la seva orientació era dir-nos què�era�cada�cosa�dins�d'un�document i no

l'aspecte�que�tenia�aquesta�vista�al�navegador.

L'HTML estava fet per a indicar en cada tram de text el seu�valor�estructural

i no el� seu� aspecte� extern (malgrat que es van implementar etiquetes que

contravenien aquesta orientació principal, com <b> o <font>, emprats prin-

cipalment en la visualització).

En la versió 3.0 d'HTML ja apareixia l'etiqueta <style> que seria, per dir-

ho així, un antecedent dels fulls d'estil en cascada (cascade style sheets, CSS8).

<style> al principi s'assemblava molt al que després seran els nostres fulls

d'estil en cascada (CSS).

(8)CSS = cascade style sheet, 'full
d'estil en cascada'.
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A hores d'ara ja es feia evident la necessitat d'una filosofia com la que impera

avui en dia: que una cosa és el valor estructural d'un contingut (HTML) i una

altra, l'aspecte visual (CSS).

D'aquesta manera i mantenint aquesta separació entre forma i contingut, un

mateix contingut es pot representar de múltiples maneres, si fos necessari,

tal com ho és a dia d'avui a causa de la multitud de terminals (mòbils, PC,

consoles, televisors, impressores, etc.).

Encara que res no impedeix que el contingut i el disseny siguin duts a terme

per una única persona, també es posa de manifest la separació que hi ha en-

tre programador (qui escriu el codi i ubica el text) i dissenyador (qui defineix

l'aspecte visual) en l'estructura organitzativa: el fet que en els webs solen in-

tervenir tant programadors, creadors i selectors de contingut al costat de dis-

senyadors de grafisme electrònic.

La funcionalitat que atorga el fet que el disseny pugui ser treballat pels uns

i el contingut i codi pels altres, permet una divisió del treball amb vista al

manteniment de la pàgina web, la inversió de temps i diners es redueix i la

productivitat millora.

D'altra banda, ja que hem vist que al principi es barrejaven etiquetes d'un ves-

sant i de l'altre, l'ús de l'etiqueta antiga <font>, solució adoptada al principi

per a dotar de característiques les fonts de text, implicava repetir moltes ve-

gades la mateixa informació i això feia que els fitxers fossin molt més pesats

en termes de quilobytes, atès que cadascun dels caràcters d'un arxiu ocupa de

quatre a setze bits segons la taula de caràcters emprada.

Com que l'HTML estava fet per a viatjar per la Xarxa, sempre era convenient

que la seva mida en quilobytes fos tan reduïda com fos possible, a fi que es

pogués usar amb la rapidesa oportuna i satisfactòria per a l'usuari.

CSS es va introduir per primera vegada entorn de la dècada de 1990, cosa que

no significa que els navegadors el poguessin utilitzar en aquell moment, ja que

havien d'implementar en les seves rutines de programació el nou estàndard i

això va comportar un cert temps.

Web recomanat

Vegeu l'atribut media en el
W3C mitjançant el qual es
pot llegir la informació situ-
ada en el Web o en format
web ubicada en qualsevol su-
port digital:
http://www.w3.org/TR/1999/
REC-html401-19991224/
types.html#type-media-des-
criptors

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/types.html#type-media-descriptors
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/types.html#type-media-descriptors
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/types.html#type-media-descriptors
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/types.html#type-media-descriptors
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Fins al 2006, amb l'assumpció dels CSS per l'Internet Explorer 7, hi ha hagut

tot un procés d'adaptació a aquests fulls d'estil en cascada i d'incertesa a l'hora

que els diversos navegadors adoptin unes característiques o altres propostes

per CSS.

Atès el caràcter pràctic d'aquest material, no entrarem a comentar la part his-

tòrica del desenvolupament dels CSS més que quan sigui estrictament neces-

sari. Partirem del moment actual i tractarem de mostrar, tot seguit, com es

poden utilitzar els fulls d'estil en cascada (CSS) tan aviat com sigui possible

sense haver de passar per la comprensió de tot el sistema de funcionament.

Encara que, evidentment, no s'aconseguiran bons resultats fins que l'estudiant

aprofundeixi prou en el tema.

Ho farem tot amb els mateixos mitjans amb què hem programat fins ara

l'HTML:

1) un ordinador,

2) que disposi d'un navegador web (client) i

3) un editor de text pla (encara que seria millor usar algun editor d'HTML9 per

a evitar haver d'escriure totes les etiquetes a mà).

Per a dur a terme la fase d'aprenentatge no és necessària una connexió a Inter-

net, però es farà evident més endavant que se�n'ha�de�tenir�una�a�l'hora�de

poder�provar�els�arxius�en�un�servidor�d'Internet (o almenys de Xarxa).

Pressuposem, d'altra banda, que qui llegeix aquests materials ja té, encara que

bàsics, certs coneixements de l'HTML i del llenguatge de marques proposats

en els mòduls anteriors i fins a cert punt ja està acostumat a programar HTML

d'una manera elemental amb un editor de text i un navegador (IExplorer, Fi-

refox o fins i tot Safari o Opera).

3.3. Etiquetes bàsiques per a l'ús de fulls d'estil en cascada

3.3.1. Introducció

Començarem veient com es poden inserir els estils en un document HTML de

la manera més senzilla i després anirem veient com hi ha maneres que, tot i

que són més complexes, en realitat no són més difícils d'utilitzar. En primer

lloc, examinarem l'etiqueta <style> (3.3.2) i, en segon lloc, extraurem les

instruccions d'aquesta etiqueta a un arxiu extern i enllaçat amb aquell HTML

amb què haurà d'actuar (3.3.3) per mitjà de l'etiqueta <link> (3.3.4).

(9)Com ara NVU o Dreamweaver.
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3.3.2. L'etiqueta <style>

L'etiqueta <style> ens pot ajudar a entendre d'una manera senzilla com fun-

cionen els fulls d'estil en cascada (CSS), sense haver de "sortir" de l'arxiu HTML

de treball, això és treballant "dins" del mateix arxiu de treball HTML.

Després, més endavant, tal com hem comentat, veurem com es pot delegar

el contingut CSS d'aquest arxiu en un full secundari CSS i separat de l'arxiu

HTML de treball que estem manejant, però, de moment, aprendrem la sintaxi

de CSS a partir de <style>, que resultarà més còmode per a la comprensió

de l'estudiant.

Partim d'un arxiu senzill en HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<HTML>

<head>

<title>Fulls d'estil en Cascada.</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1">

</head>

<body>

<p>Hola Món</p>

</body>

</HTML>

Farem clic aquí per observar el resultat d'aquest arxiu al navegador.

Però queda ben sonso, ho hem de reconèixer. Ens agradaria, per exemple, que

fos en vermell i destacat, per a començar a treure partit dels nostres coneixe-

ments de CSS. Perquè el navegador pugui interpretar les nostres intencions

correctament hem d'afegir a l'arxiu les instruccions o línies de codi següents:

• En primer lloc, hem de marcar l'element a què volem afegir estil. Això ho

fem afegint a la seva etiqueta HTML un atribut (el nom del qual servirà

per a identificar-lo) denominat class i el valor del qual serà aplicat. Així,

<p class = "elMeuEstil1">Hola M&oacute;n</p>

• En segon lloc, hem d'indicar les instruccions que definiran l'estil del text

Hola Món a partir de la paraula clau (elMeuEstil1) que hi hem assignat.

Aquestes instruccions CSS que indicaran l'estil que s'aplicarà en el nostre

text, les col·locarem entre les etiquetes <style></style> i preferiblement

en l'apartat HEAD.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<HTML>
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<head>

<title>Fulls d'estil en Cascada.</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1">

<style> type="text/CSS">

p.elMeuEstil1{

      color:red;

      font-weight:bold;

      

      }

</style>

</head>

<body>

<p class = "elMeuEstil1">Hola M&oacute;n</p>

</body>

</HTML>

Per a referenciar en el codi que indica l'estil el paràgraf que etiquetem com a <p

class = "elMeuEstil1">, usarem bé la notació .elMeuEstil1, o bé p.elMeuEstil1

indistintament, són equivalents, encara que una (.) té un sentit més general

que l'altra (p.). Per a agrupar els diferents atributs i valors d'un mateix estil

usarem les claus {�}.

Cadascuna de les definicions d'estil usarà un atribut –qualitat abstracta aplica-

ble al text– i un valor –la concreció d'aquesta qualitat en una dada concreta–

escrits de la manera següent: atribut:�valor.

En conjunt, una instrucció senzilla com, per exemple, posar el text de color

vermell i en negreta quedaria de la manera següent:

p.elMeuEstil1{

      color:red;
      font-weight:bold;
      
      }

Farem clic aquí per observar el resultat d'aquest arxiu al navegador.

És preferible, per a evitar ambigüitats, la notació p.elMeuEstil1 que, senzilla-

ment, .elMeuEstil1, ja que la segona ens permetrà compartir les característi-

ques de l'estil amb un altre tipus d'etiquetes, sempre que incloguem el mateix

atribut class = "elMeuEstil1", per exemple:

<span class = "elMeuEstil1">Hola M&oacute;n</a>
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I adoptarà les mateixes característiques que el paràgraf <p> amb què tractem

qualsevol etiqueta a què l'hi apliquem. Encara que aquest efecte de generalitzar

un estil pot ser desitjable en algun moment, moltes vegades serà millor ser

més concret i precís, ja que, a la llarga, resulta més còmode el manteniment de

la pàgina si sabem amb exactitud i precisió quines etiquetes afecten qualsevol

variació o canvi.

3.3.3. Estandardització de <style>

El World Wide Web Consortium (W3C) és l'organisme encarregat

d'estandarditzar l'ús del llenguatge de marques en els seus diferents subllen-

guatges. La millor manera de saber com i què pot fer una etiqueta o element

del llenguatge és acudir-hi i veure com s'hi defineix. D'aquesta manera podem

saber com usar-lo i quines atribucions i quin abast té, fins i tot si està en desús.

És la font d'informació sobre les etiquetes HTML més fiable.

En el W3C [http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/pre-

sent/styles.html#edef-STYLE] l'element <style> es defineix de la manera se-

güent:

<!ELEMENT <style> - - %<style>Sheet -- <style> info -->

<!ATTLIST <STYLE> %i18n; -- lang, dir, for use with title --

type %ContentType; #REQUIRED -- content type of <style> language --

media %MediaDesc; #IMPLIED -- designed for use with these media --

title %Text; #IMPLIED -- advisory title -- >

Que, en resum, vol dir que només necessita indicar el tipus del text que conté

(type%ContentType; #REQUIRED), que pot ser CSS o HTML. En aquest cas,

conté CSS ja que l'usem per a atorgar estil a les diferents etiquetes HTML.

L'etiqueta <style></style> s'ha de col·locar en l'encapçalament de l'arxiu

HTML, en la secció HEAD, entre les etiquetes <head> i </head>. Encara que

funciona ubicada al cos, BODY, d'un arxiu HTML, no s'ha de col·locar en

aquest lloc, ha d'anar sempre en l'encapçalament o HEAD.

A l'hora de carregar un arxiu el navegador comença per <head>, la qual cosa

de vegades comporta un avantatge a l'hora de programar (vegeu l'exemple).

3.3.4. L'etiqueta <link>

<style> és una etiqueta que podem usar per a un projecte petit. Un problema

que presenta <style> és que s'haurà d'incorporar aquest etiquetatge en totes

i cadascuna de les pàgines que hagin d'implementar els estils que conté.

Exemple

Vegeu-ne com a exemple el
problema següent.
http://
www.desarrolloweb.com/
articulos/1167.php

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/present/styles.html#edef-STYLE
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/present/styles.html#edef-STYLE
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1167.php
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1167.php
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1167.php
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D'aquesta manera, si el codi s'ha de repetir a cada pàgina i les pàgines són

moltes, això fa que es reprodueixi el problema que teníem anteriorment amb

l'ús de <font>, ja que la repetició de codi infla els arxius de text i, novament,

en un projecte gran, pot tenir molt cost en quilobytes repetir una vegada i una

altra les mateixes instruccions.

La manera com les diferents pàgines poden compartir aquest codi d'estil és,

doncs, extreure les definicions d'estil a una pàgina externa i en lloc de repetir

en cadascuna de les nostres el codi de <style>, i després referenciar el full

extern CSS mitjançant un enllaç en totes i cadascuna de les pàgines del nostre

treball.

L'arxiu extern que usarem portarà l'extensió .CSS i usarem <link> per a re-

ferenciar aquest arxiu. En el gràfic adjunt podem observar les dues maneres

d'implementar estils, amb <style> i amb <link>:

L'etiqueta <link> ens permetrà fer la referència a l'arxiu extern des de totes i

cadascuna de les pàgines, els avantatges de procediment són evidents:

1) Hi ha menys�codi, ja que s'eviten la repeticions.

2) A més, es pot�compartir�entre�tots�els�arxius�d'un�mateix�web�estils�sem-

blants, cosa molt avantatjosa si tractem de donar un estil unificat a tot un

lloc web.

3) A l'hora de� renovar� o� mantenir� els� estils� només� haurem� de� treballar

amb�el�full�d'estil sense haver de retocar l'HTML que inclouen la resta de les

pàgines.

4) Al costat d'això, i com podrem veure més endavant en aquest document,

podrem�seleccionar�el�tipus�de�mitjà�al�qual�va�orientada�la�pàgina (nave-

gador, impressora, mòbil, consola de joc, etc.) i crear diferents fulls d'estil per

a la mateixa documentació, de manera que aquests fulls creats permetin que

el contingut es visualitzi de diferents formes d'acord amb el mitjà al qual ha

accedit la pàgina HTML.

El codi de la nostra nova modalitat per a aplicar estil quedaria així:
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<HTML>

<head>

<title>Fulls d'estil en cascada.</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1">

<link href="My.CSS" rel="<style>sheet" type="text/CSS" />

</head>

<body>

<p class = "elMeuEstil1">Hola M&oacute;n</p>

</body>

</HTML>

Perquè <link> s'executi amb precisió haurem d'emplenar tres atributs:

1)�href, el seu contingut és un URL, l'URL de l'arxiu que servirà l'estil CSS, en

el nostre cas, es troba en el mateix directori que els fulls amb HTML i rep el

nom de My.CSS. Tot i que és habitual incloure'l en un directori específic (/

CSS) de manera que l'estructura del lloc sigui més ordenada i sigui més fàcil

de mantenir.

2)�rel, el tipus de relació que hi ha entre el full referenciat (My.CSS) i l'actual,

en què s'inclou la referència.

3)�type, el tipus d'arxiu (text) i l'especificació de quin ús té el text (CSS).

L'arxiu My.CSS contindrà únicament el que abans ubiquem entre les etiquetes

<style> i </style>.

Codi de l'arxiu My.CSS:

/* CSS Document */

p.elMeuEstil1{

color:red;

font-weight:bold;

}

Farem clic aquí per observar el resultat d'aquest arxiu al navegador.

L'element <link> no té únicament l'ús que li hem donat, en té d'altres que

podem veure definits en el W3C.

3.3.5. Estandardització de <link>

La definició de LINK és la següent:

<!ELEMENT LINK - O EMPTY -- a media-independent link -->

<!ATTLIST LINK

../../img/code03ct.htm
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%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events --

charset %Charset; #IMPLIED -- char encoding of linked resource --

href %URI; #IMPLIED -- URI for linked resource --

hreflang %LanguageCode; #IMPLIED -- language code --

type %ContentType; #IMPLIED -- advisory content type --

rel %LinkTypes; #IMPLIED -- forward link types --

rev %LinkTypes; #IMPLIED -- reverse link types --

media %MediaDesc; #IMPLIED -- for rendering on these media -- >

En la llista d'atributs trobem la possibilitat d'assignar un joc de caràcters o

charset; l'opció per a referenciar un arxiu a partir d'un URI, href; el llenguat-

ge de l'enllaç, hreflang; tipus de contingut amb type; les relacions d'anada i

tornada de l'enllaç (rel, rev), i finalment el tipus de mitjà, media (pantalla,

impressora, etc.), que llegirà i representarà el contingut enllaçat.

Tots aquests atributs són utilitzats per a aportar informació als motors de cerca

i als navegadors client, encara que aquí no anirem més enllà de l'ús que ens

interessa que són els fulls d'estil en cascada que hem vist anteriorment.

3.4. Atributs bàsics per a l'ús de fulls d'estil en cascada

3.4.1. Els atributs id i class

Id i class són atributs semblants, però lleugerament diferents; el seu ús general

és el que hem comentat, serveixen com a identificadors per a l'aplicació de

l'estil i posicionament que aporten els fulls d'estil en cascada (CSS).

Funciona igual:

p.elMeuEstil2{           que           #elMeuEstil3{

color:red;                             color:red;

}                                      }

<p class="elMeuEstil2">                <p id="elMeuEstil3">

Tal com es pot comprovar en l'exemple.

Observeu, no obstant això, que la notació de CSS és lleugerament diferent si

es tracta d'un identificador (#id) que una classe (p.class).
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Usarem els identificadors (#id = "elMeuEstil3") amb elements únics en el do-

cument carregat al navegador, mentre que reservarem la classe (class = "elMe-

uEstil2") per als estils que hàgim d'utilitzar repetidament dins del document

HTML.

Aquests dos atributs seran essencials a l'hora de treure partit dels CSS.

3.4.2. Funcionament dels atributs d'estil

En la notació CSS incloem entre les claus { i } els atributs d'una etiqueta d'HTML

i els assignem un valor:

.nomEstil{

Atribut1 : valor1 ;

Atribut2 : valor2 ;

}

Aquests atributs i els seus possibles valors són definits en l'especificació de CSS.

Cada etiqueta o tag té els seus atributs. Potser els atributs o els possibles valors

d'aquests que més ens interessen d'una manera immediata són els referits a

tipus i a aspecte de les fonts i també els referits a qualitats atorgables al text.

No obstant això, la potència de CSS és gran quan fem ús de tots aquests atri-

buts ja que, a l'hora d'efectuar un disseny impactant i dinàmic, es pot operar

sobre etiquetes com <div> i <span> (de les quals parlarem més endavant) que

resulten molt genèriques i permeten des de crear un quadre i ubicar-lo fins a

compondre efectes de text o d'interacció complicats com menús desplegables

o que canvien de color en passar-hi el punter per sobre, efectes que fins fa poc

havien de ser programats amb codi complicat de JavaScript. Ara els podem

aconseguir fàcilment amb CSS.

Encara que les llistes que proporcionem del W3C són una informació molt

precisa i detallada sobre els diversos atributs, en realitat només haurà de ser

consultada eventualment, ja que els editors WYSIWYG d'HTML ja incorporen

llistes completes i documentades d'atribut i valors que ens ajudaran a l'hora de

la composició del document; no obstant això, sempre és important disposar

d'una font d'informació completa com el W3C.

http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/fonts.html
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/text.html
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3.5. Com hem de tractar les etiquetes amb CSS (disseny i

posicionament bàsics)

3.5.1. Introducció

Com hem après en veure l'HTML, les etiquetes responen a conceptes d'un do-

cument, paràgraf, títol, imatge; tanmateix, en CSS les haurem de concebre

com una àrea de dibuix. Com un quadrat de paper (etiqueta) que podem en-

ganxar aquí o allà.

Aquesta conceptualització les unifica totes i ens ajuda a concebre mentalment

els nostres documents. Imaginem que treballem amb quadres que podem es-

tirar, encongir, ampliar o reduir i acoblar o encavalcar, fins i tot jugar amb

la seva opacitat i transparència. Cadascun contindrà una cosa diferent, color

senzillament, text, imatge, símbols o dibuixos, però no ens haurem de fixar

ara en allò que conté sinó a concebre'ls com un quadre o etiqueta.

Imaginem tots els elements de què volem disposar en una pàgina com si els

tinguéssim sobre la taula escrits en paper transparent de colors i retallats a la

mida que ens interessa en cada cas.

Amb paciència els aniríem col·locant els uns al costat dels altres de manera

que a la fi componguessin una pàgina unitària semblant a la d'una revista o un

diari, fins i tot alguna tan senzilla com la d'un llibre, en el nostre cas un web.
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Doncs això és el que aprendrem a fer, però ara amb material electrònic.

3.5.2. ''Elasticitat'' de les etiquetes

Vegem un exemple de quadres senzills amb text en un arxiu HTML.

p.laMevaEtiqueta1{                                   p.laMevaEtiqueta2{

    font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;             font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;

    font-size:16px;                                      font-size:16px;

    font-weight:bold;                                    font-weight:bold;

    color:#33F;                                          color:#33F;

    background:#F90;                                     background:#F90;

    border:#33F solid 2px;                               border:#33F solid 2px;

    width:200px;                                     }

    height:100px;

}

../../img/code07ct.htm


CC-BY-NC-ND • PID_00201871 68 Edició electrònica

Amb CSS controlarem dos aspectes fonamentals,

1) la ubicació d'una àrea a la pàgina web, i

2) l'estil visual que tindrà aquesta àrea.

També s'inclouen en aquestes possibilitats la ubicació i l'estil dels elements que

conté dins de l'àrea, en aquest cas, els diferents textos que podem observar.

En el nostre exemple veiem dos quadres que tenen aspectes semblants però

que no es comporten exactament igual l'un i l'altre: a l'un li hem marcat l'àrea

i l'altre, l'hem deixat fluir –és la manera natural de comportar-se dels elements

en HTML.

3.5.3. Els espais invisibles

Vegem com funciona el posicionament d'un element. En el gràfic següent po-

dem veure els atributs de posicionament més bàsics que ens poden ajudar;

aquí comentarem les línies bàsiques i l'estudiant interessat, haurà de comple-

tar, amb l'estudi i, sobretot, amb la pràctica, les seves destreses, ja que el tema

és ampli i profund per a poder-lo tractar aquí en extensió.

Interpretació dels
navegadors

En tot cas, sempre caldrà anar
amb compte perquè no tots
els navegadors interpreten
exactament igual tots els atri-
buts i això pot ocasionar que
el que es veu d'una manera en
un navegador es vegi d'una
altra manera en un altre dife-
rent.
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Aquí hem situat un únic element anomenat <p class="paragraf_posicionat">

que conté la paraula text representada pel quadre interior. I els seus atributs

es descriuen com segueix:

p. paragrafposicionat{

margin : envolta el quadre que conté el nostre text, el podem establir de manera 

global, amb "margin" o de manera més específica amb "margin-top", "margin-left",

"margin-right", "margin-botton".

padding: distància des del filet del quadre fins als elements que conté (text o 

imatge habitualment) el podem establir de manera global, amb "padding" o de manera

més específica amb "padding -top", "padding -left", "padding -right", "padding-botton".

}

Vegem ara això posat en pràctica en un arxiu HTML.

../../img/code08ct.htm
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Observarem que el quadre vermell que representa el filet de la nostra etiqueta

queda enganxat a la part superior i al marge esquerre. Això no és casual ni

automàtic però s'ha aconseguit modificant prèviament les etiquetes HTML i

BODY en el full CSS perquè els seus margin i padding siguin de 0 píxels,

html, body{

   margin: 0px;

   padding: 0px;

}

ja que en cas de no fer-ho d'aquesta manera, ens trobaríem amb un marge que

no esperàvem, ja que el nostre element <p> és inclòs com a mínim entre les

etiquetes <html></html> i <body></body> incrustat de la manera següent:

<html>

<body>

<p class = "paragraf_posicionat"

</body>

</html>

I hem de tenir present que l'estructura del document seria la següent:
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Així, doncs, resulta necessari considerar que <html> i <body> també tenen els

seus margin i padding i que els navegadors no sempre tracten aquest aspecte de

la mateixa manera, per si fos poc.

Vegem ara l'arxiu HTML següent.

p.paragraf_posicionat{              p. paragraf_posicionat2{

    height: 30px;                        height: 30px;

    width: 150px;                        width: 150px;

    border: red solid 2px;               border: red solid 2px;

    margin: 0px;                         margin-top: 31px;

    padding: 0px;                        margin-left: 155px;

}                                        padding-top:10px;

                                         padding-left:10px;

                                    }

Amb l'arxiu en pantalla, i, si és possible, el codi CSS davant també, observem

el següent:

1) El primer paràgraf (text1) està enganxat al marge.

2) El segon paràgraf (text2) s'ha separat del marge esquerre segons l'atribut que

hi assignem al full CSS en margin-left 155 px, això és intuïtiu i fàcil de veure,

però l'atribut margin-top no pren com a referència, com esperaríem, l'aresta

superior de la finestra, sinó el primer quadre de text (text1) per a desplaçar-se

31px, així que el seu desplaçament cap avall conté:

1) 2 px de la vora del quadre superior,

2) 30 px d'alt del quadre,

3) 2 px del filet inferior i

4) 31 px que el separa de l'atribut margin-top.

Píxels extres

Assenyalem això perquè la sor-
presa més immediata del pro-
gramador és veure que sempre
apareixen uns píxels extres que
no se sap gaire bé d'on han
sortit i proporcionen alguns
maldecaps.
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Per tant, podem veure que el primer quadre (text1) pren com a referència la

finestra (per a ser més exactes <html> i <body> en els quals està contingut),

però el segon (text2) pren com a referència el primer (text1) i no la finestra

com esperaríem.

Hem de comprovar amb aquest exemple que els elements van apilats els uns

sobre els altres i que els superiors es transformen, així, en el límit per als in-

feriors.

Un altre aspecte del mateix tipus que hem d'observar en el nostre arxiu HTML

és l'efecte del padding (recordem que el padding és la distància entre el contin-

gut del quadre i el seu filet o vora). Intuïtivament no s'hauria de comportar així

però el quadre s'engrandeix després de l'aplicació de padding-left i padding-top

sobre el quadre de text2; observeu que el padding�ha�empès�els�marges�infe-

rior�i�dret�del�quadre�la�qual�cosa�l'ha�fet�més�gran.

Tal com veurem posicionar dins d'una etiqueta amb padding té un efecte in-

adequat i molt poc intuïtiu, encara que si es coneix no cal que sigui una mo-

lèstia.

Tractem aquí de representar aquesta situació mitjançant un gràfic:

Ubicació d'elements

Considerar aquests aspectes
ara pot semblar molt específic,
però serà el primer escull que
ens trobarem si pretenem ser
meticulosos amb la ubicació
dels nostres elements.

3.5.4. Ja podem penjar el nostre quadre

Així, doncs, ja tenim una idea de com se les heu el posicionament de les eti-

quetes amb CSS:

1) Cada etiqueta es concep com a situada en un "quadre o etiqueta" amb fons

i figura.

2) Les etiquetes estan apilades i s'ubiquen per referència a l'etiqueta anterior.

3) margin defineix la part exterior del quadre.

Efecte "inflat"

La forma més elemental
d'evitar l'efecte d'"inflat" del
padding serà descomptar
dels laterals dret i inferior de
l'etiqueta el padding aplicat en
els atributs width i height. O bé
usar un posicionament negatiu
en els elements que ocuparan
aquestes posicions.

../../img/code09ct.htm
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4) A la part interior del quadre l'efecte del padding fa créixer el rectangle que

sosté l'etiqueta.

Hi ha molts més aspectes en el posicionament CSS però aquests serà fonamen-

tal que els domini el dissenyador neòfit per a no tornar-se boig quan les cai-

xes no acaben de quadrar en la maquetació. I per això hem inclòs aquestes

digressions per explicar-ho.

La intenció dels que s'enfronten per primera vegada a aquestes pràctiques de

maquetació sol ser encaixar tots els quadres amb exactitud; aquests aspectes

que els comentem tracten de posar l'estudiant sobre avís en aquests esculls

inicials que per molts motius no es comenten en els manuals sistemàtics però

sí més sovint en els manuals fets per dissenyadors que en les seves exposici-

ons tracten de problemes concrets (que són els més habituals, si examinem

la bibliografia).

Per a aconseguir aquesta maquetació precisa i "mil·limètrica" (que veurem més

endavant que sempre és recomanable), disposem d'un atribut en la majoria

de les etiquetes anomenat position, els valors del qual solen ser relative o

absolute.

Assignant el valor absolute a l'atribut position ens podem saltar aquest ordre

apilat habitual HTML, canviar el flux habitual de les etiquetes i la seva tendèn-

cia a apilar-se i fluir a la dreta i per aquest procediment fer que els elements

tinguin un posició fixa –tal com faríem sobre un paper–, mesurada des dels

costats esquerre i superior de la finestra.

En tractar-se d'un document estàtic, el navegador el mostrarà com una càmera

que recorre una superfície més gran que el seu objectiu. Quan, com sabem, la

idea principal és la contrària: que el disseny es pugui veure dins de la finestra

del navegador, sigui aquest com sigui i de manera completa, sense talls, encara

que de vegades d'això resulti una composició una mica peculiar.

Una altra cosa important és que Internet Explorer i Mozilla Firefox no

interpreten igual margin i padding; no obstant això, aquí hem de pren-

dre partit per un dels dos i entenem que si es veu correctament amb

Firefox és que compleix l'estàndard i que Internet Explorer s'hi haurà

d'adaptar-se i deixar d'intentar crear ell estàndard.

Webs recomanats

W3C Recommendation. 6.13 Media descriptors: http://www.w3.org/TR/1999/REC-
html401-19991224/types.html#type-media-descriptors

José�Alberto�Torres�Arroyo. Introducción al segundo bloque del manual de tratamiento de
imágenes con Javascript, que explica los objetivos a perseguir: http://www.desarrolloweb.com/
articulos/1167.php

Posicionament absolut

No obstant això, no es reco-
mana el posicionament abso-
lut, ja que no s'ajusta a la mul-
titud de navegadors i versions
d'aquests, o, almenys, ajus-
tar-lo perquè es vegi bé en la
majoria comportaria una gran
feina afegida.

Vegeu també

Més endavant, quan vegem la
maquetació amb <div> (apar-
tat 5) veurem quina és la ma-
nera actual de fer això, ja que
la maquetació ha passat per
moltes fases que comentarem
en aquest apartat.

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/types.html#type-media-descriptors
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/types.html#type-media-descriptors
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1167.php
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1167.php
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W3C Recommendation. 12.3 Document relationships: the LINK element: http://
www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/links.html#h-12.3

W3C Recommendation. Font specification: http://www.w3.org/TR/2008/REC-
CSS2-20080411/fonts.html

W3C Recommendation. Text specification: http://www.w3.org/TR/2008/REC-
CSS2-20080411/text.html

W3C Recommendation. Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification: http://
www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/

Lectures recomanades

J.�Cranford�Teague (2005). DHTML y CSS. Madrid: Anaya Multimedia.

Diversos�autors (2008). Profesional CSS para diseño web. Madrid: Anaya Multimedia.

C.�Schmitt (2007). Curso CSS. Madrid: Anaya Multimedia.

R.�York (2006). CSS práctico. Madrid: Anaya Multimedia.

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/links.html#h-12.3
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/links.html#h-12.3
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/fonts.html
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/fonts.html
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/text.html
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/text.html
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/
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4. Eines de disseny i navegació

4.1. Objectius

L'objectiu principal d'aquest apartat se centra en el fet que l'estudiant conegui

les eines de disseny HTML i navegació web més habituals actualment i que hi

pugui accedir i les pugui triar.

Així mateix, l'estudiant farà un repàs de les eines que té a l'abast i al final de

l'apartat tindrà prou coneixements per a poder triar tant eines de disseny com

de navegació que s'ajustin a la seva situació, possibilitats i necessitats.

4.2. Editors

Amb relació als editors webs i la seva codificació no resulta senzill tenir una

idea clara dels avantatges i de la funcionalitat que els diferents editors poden

oferir. El que sembla obvi és que cal cercar l'editor que s'adapti millor a les

necessitats personals de l'usuari.

Entre els editors podem diferenciar entre els següents:

• Els editors�de�text/codi�font és una aplicació especialitzada a facilitar la

tasca d'escriure codi de diferents llenguatges de programació (exemples:

NOTEPAD, Bluefish, gedit).

• Els editors�visuals WYSIWYG (Adobe Dreamweaver, Adobe GoLive, NVU/

KompoZer, FrontPage, Amaya).

4.3. Editors WYSIWYG

Els editors WYSIWYG sovint han estat criticats per afegir codificació a les nor-

mes, cosa que produeix un codi brut i sense complir els estàndards que s'han

produït en els últims anys. No obstant això, els editors WYSIWYG han millo-

rat i alguns produeixen un codi vàlid i elegant. A vegades és necessari emprar

eines senzilles per a editar o actualitzar els llocs web. I aquí és on poden resul-

tar útils els editors WYSIWYG.

En aquests editors no cal editar directament el codi font HTML dels docu-

ments, però la seva presentació apareixerà en el document final.

En el cas dels editors d'HTML, aquest concepte s'aplica als programes que per-

meten escriure la pàgina sobre una vista preliminar semblant a la d'un pro-

cessador de textos; en aquest cas, el programa s'ocupa de generar el codi font

en HTML. Així en lloc d'escriure blocs de codi de manera manual (com, per

Què significa WYSIWYG?

L'abreviatura d'alguna mane-
ra críptica WYSIWYG signifi-
ca what you see is what you
get ('el que veus és el que ob-
tens').
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exemple, es faria amb el Bloc de Notes o LaTeX), es manipulen amb els com-

ponents de disseny utilitzant una finestra d'editor. Això vol dir que mentre

es crea el document es veu una cosa molt similar al resultat final, mentre el

document o la imatge s'estan creant.

4.4. Control del codi de disseny

La majoria dels editors WYSIWYG presenten la possibilitat de canviar de visu-

alització de vistes (vista codi HTML, vista compartida i vista disseny). El mode

disseny mostra un resultat semblant al resultat final, però no exacte; s'ha de

veure la presentació prèvia o presentació final amb els navegadors per a com-

provar el resultat final una vegada la pàgina estigui disponible a Internet.

La vista�disseny mostra només el text principal d'un document, la part situada

entre el <body> i les etiquetes </body>. Tot i que es poden editar algunes pro-

pietats de l'element <head>, com el títol del document, mitjançant la finestra

Propietats del document, s'ha d'alternar en la vista codi font per a editar les

propietats dels elements que no són en l'element <body>.

4.4.1. Diferències entre la vista disseny i els navegadors web

La vista disseny dels editors web proporciona una vista d'edició que s'aproxima

bastant al mode WYSIWYG de l'aspecte que tindrà la pàgina en un navegador.

No obstant això, aquesta vista no és una coincidència de la representació de

la pàgina i sempre s'ha de provar la pàgina en un navegador (o en diversos)

per a estar segur que la pàgina apareixerà quan s'ha dissenyat.

Un document mostrat a la vista disseny es diferencia d'un altre mostrat en un

navegador web en els aspectes següents:

1) La superfície de disseny es pot modificar.

2) Alguns elements es mostren a la vista disseny amb la finalitat d'editar-los,

però no es representen en el navegador, com els controls d'origen de dades.

3) Alguns formats de caràcters i de paràgraf es poden mostrar de manera dife-

rent en un navegador específic (si el navegador web implementa el format de

manera diferent que a la vista disseny).

4) Opcionalment, pot tenir els quadres de presentació de l'editor, els símbols

i les icones per a marcar els controls de servidor.

5) Els hipervincles no funcionen.

6) Les seqüències d'ordres de client no s'executen.

7) El codi del servidor no s'executa.

8) Els elements que admeten text alternatiu (com les imatges) no el mostren

com a informació sobre eines en passar-hi el punter per sobre.

Mostra�elements�que�no�es�veuen
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Per a ajudar a editar una pàgina, la vista disseny mostra alguns elements, com

els camps ocults, que normalment no es veurien en el navegador.

A més, pot decidir mostrar les vores i els símbols que poden ajudar a treballar

amb elements i etiquetes a la pàgina.

Col·locar�elements�en�la�vista�disseny

Els elements de la pàgina es dissenyen físicament de dalt a baix. Per defecte,

quan la pàgina es representa en el navegador, els elements es representen en el

mateix ordre de dalt a baix. Així mateix pot dissenyar els elements bidimen-

sionals, i posar-los mitjançant coordenades horitzontals i verticals en qualse-

vol part de la pàgina. Aquesta opció de disseny aprofita les opcions de posició

disponibles mitjançant els estils.

Explorar�la�vista�disseny

Per a ajudar a desplaçar-se pels elements i seleccionar-los, la vista disseny

d'alguns editors proporciona algunes d'aquestes opcions:

• Navegador�d'etiquetes: el navegador d'etiquetes mostra l'element actual,

juntament amb la jerarquia d'etiquetes primàries a les quals pertany. El

podeu utilitzar per a veure l'element que té el focus i per a desplaçar-se des

de l'element actual a un element superior de la jerarquia.

• Esquema�del�document: la finestra Esquema del document permet bus-

car i seleccionar tots els elements d'un document, inclosos els que no es

mostren.

• Finestra�Propietats: quan seleccioneu un element a la llista desplegable

situada a la part superior de la finestra Propietats, l'editor selecciona aquest

element del document.

4.5. Eines

4.5.1. Eines bàsiques: el Notepad

El Notepad++ és un editor de codi font lliure que suporta diversos llen-

guatges de programació i funciona en l'entorn MS Windows i en la lli-

cència GPL.

Característiques�del�Notepad++:

• Sintaxi amb colors i embolcallament de sintaxi. Permet imprimir el codi

font en color.
Icona Notepad++
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• Autocompleció d'etiquetes dels diferents llenguatges de programació que

suporta.

• WYSIWYG (el que veus és el que obtens).

• Multidocument i multivista. El programa permet editar diversos docu-

ments al mateix temps, i també visualitzar-los alhora. La modificació del

document en una vista quedarà reflectida també en l'altra, és a dir, es

modifica el mateix document malgrat que en realitat se'n veu una còpia.

L'usuari pot definir la posició de les vistes dinàmicament, el separador pot

ser tant horitzontal com vertical.

• Suport de cerca i substitució amb expressions regulars.

• Suport complet d'arrossegar i deixar anar: permet obrir i moure des d'una

posició, o fins i tot d'una vista a una altra, un document arrossegant-lo i

deixant-lo anar.

• Autodetecció de l'estat del fitxer. Si modifiqueu o suprimiu un fitxer obert

amb el Notepad++, el mateix programa ho notifica i dóna l'opció de tor-

nar-lo a carregar o bé suprimir-lo.

• Apropar i allunyar el text és una altra funció del component Scintilla.

Captura Notepad++

4.5.2. Eines de programari lliure: l'NVU/KompoZer, l'Amaya

L'NVU (pronunciat, en anglès, com n-view) és un sistema complet per a

editar pàgines web que combina la gestió de tots els fitxers del lloc web

i la facilitat d'ús del WYSIWYG.

L'NVU és un editor basat en Mozilla Composer, però d'execució independent.

El KompoZer és una derivació de projecte NVU (actualment abandonat) amb

diversos errors corregits.

El KompoZer és un sistema complet d'autoria web que combina la ges-

tió d'arxius web i d'edició WYSIWYG.

http://kompozer.net/
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Si el comparem amb KompoZer està dissenyat per a ser molt fàcil d'usar, per la

qual cosa és una solució viable per als usuaris que volen crear llocs web sense

l'obtenció de coneixements tècnics. El NVU presenta un netejador de marques

i té marques visibles. La darrera versió es va publicar l'agost de 2008. Kompo-

Zer es pot considerar com una bona alternativa per a petits projectes i per als

usuaris sense coneixements tècnics. El programa afegeix característiques com

suport integrat de CSS i millor gestió d'FTP per a l'actualització de fitxers. Però

és potser feble per al desenvolupament web professional.

El programa està disponible per a GNU/Linux, Mac OSX, Microsoft Windows,

i fins i tot n'hi ha una versió portable que pot ser utilitzada des d'una memòria

USB sense necessitat d'instal·lar-lo a l'ordinador.

Captura de pantalla d'edició del KompoZer

L'Amaya és una eina combinada del W3C formada per un navegador

web i una eina d'autor.

Qualsevol pàgina web que s'obri pot ser editada immediatament. Permet veure

i generar pàgines HTML i XHTML amb fulls d'estil CSS, etc.

És capaç de treballar en diversos documents al mateix temps (diversos

(X)HTML, MathML nativa (.MML) i SVG (.SVG), els documents que es poden

visualitzar i editar a la vegada).

L'Amaya també inclou una aplicació d'anotació col·laborativa (anotacions són

comentaris externs, notes, comentaris que es poden connectar a qualsevol do-

cument web o una part seleccionada del document) i que té suport per a SVG,

RDF i XPointer. Codi obert.

Icona KompoZer

http://www.w3.org/Amaya/screenshots/Overview.html
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4.5.3. Eines d'autor: el Dreamweaver

L'Adobe�Dreamweaver, originalment creat per Macromedia, és una ei-

na professional de desenvolupament de projectes web.

Les versions inicials de l'aplicació servien d'editors d'HTML WYSIWYG sim-

ples, però versions més recents han incorporat un suport notable per a moltes

altres tecnologies com CSS, JavaScript, entre d'altres.

El programari està disponible per a les plataformes de Mac i Windows, però

també pot ser utilitzat en sistemes operatius basats en Unix, sempre que fun-

cionin mitjançant una emulació virtual de la plataforma de l'MS Windows.

Des del 2005 el Macromedia Dreamweaver és propietat de l'Adobe Systems.

Com a qualsevol editor de WYSIWYG, l'Adobe Dreamweaver permet amagar

els detalls del codi d'HTML de les pàgines de l'usuari, la qual cosa fa possible

que els dissenyadors web desconeixedors del llenguatge HTML puguin crear

pàgines web, amb la tècnica d'arrossegar i deixar anar (drag and drop).

Tanmateix, en les darreres versions de l'aplicació, s'ha augmentat el suport per

a CSS i proposa el treball amb capes i divs.

L'Adobe Dreamweaver permet als usuaris visionar els llocs web utilitzant al-

tres navegadors, amb l'única condició que se l'instal·lin a l'ordinador. També

incorpora eines de gestió de llocs, i també la possibilitat de trobar i reemplaçar

línies de text, entre altres opcions. També permet l'ús del JavaScript bàsic sense

cap coneixement de codificació.

Anteriorment Macromedia Dreamweaver, aquesta eina és un dels editors d'ús

comú que poden donar suport als desenvolupadors, millorar el flux de treball

i estalviar un munt de temps durant la codificació. En les darreres versions el

codi de marques és molt net.

El Dreamweaver també ofereix nombroses eines útils, com la biblioteca de

fragments de codi, la gestió d'FTP, servidor de depuració i un desenvolupament

integrat de codificació. Per exemple, es pot veure informació del CSS en un sol

tauler CSS unificat que facilita veure els estils aplicats a un element específic,

identificar on es defineixen els atributs i modificar estils existents, sense entrar

en la vista codi.

Icona del Dreamweaver
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4.6. Els navegadors

Un navegador�web és una aplicació que permet a l'usuari recuperar i

reproduir documents d'hipertext, generalment escrits en HTML, des de

servidors web situats a qualsevol lloc del món.

Aquesta xarxa de documents es coneix com a World Wide Web (WWW).

La funció bàsica d'un navegador web és mostrar documents de text, segura-

ment amb recursos multimèdia incrustats. Els documents poden estar ubicats

a l'ordinador de l'usuari, però també poden ser a qualsevol altre dispositiu que

hi estigui connectat (a través d'Internet, per exemple) i que tinguin els recur-

sos necessaris per a la transmissió (un programari de servidor web). Aquests

documents, habitualment anomenats pàgines�web, tenen hipervincles que

enllacen una porció de text o una imatge amb un altre document.

El seguiment d'enllaços d'una pàgina a una altra, ubicada en qualsevol ordi-

nador connectat a Internet, s'anomena navegació.

4.6.1. L'Internet Explorer

El Windows Internet�Explorer (IE o MSIE) és un navegador propietari

desenvolupat per Microsoft i que es distribueix conjuntament a partir

de la versió 98 del Microsoft Windows.

L'Internet Explorer és un dels navegadors web més emprats, tot i que ha perdut

una part del mercat, en part pels problemes de seguretat i en part per l'aparició

de navegadors lliures com el Firefox.

Versions�de�l'Internet�Explorer

• L'Internet�Explorer�6

Va aparèixer el 2001 i incloïa característiques del DHTML, restricció de marcs

interiors per al contingut i suport parcial per al CSS, entre altres característi-

ques. També aportava una nova versió del kit d'administració d'Internet Ex-

plorer, la barra de medis, la integració de la missatgeria instantània de Win-

dows, el Messenger, i també redimensionament automàtic de les imatges, el

P3P, protocol per a la protecció de la privadesa a la Xarxa i una nova aparença,

més en la línia visual del Windows XP.

• L'Internet�Explorer�7

Els navegadors actuals

Els navegadors actuals perme-
ten mostrar gràfics, seqüènci-
es de vídeo, sons, animacions
i programes diversos a més de
text i enllaços.
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El febrer de 2005, el president de Microsoft, Bill Gates, va anunciar l'aparició

de la nova versió del navegador. La decisió d'actualitzar el navegador es va

prendre després de l'expansió del Mozilla Firefox. La versió definitiva es va fer

pública l'octubre de 2006. Aquesta versió 7 de l'Internet Explorer només és

disponible per a Windows XP i versions posteriors.

Aquesta versió 7 intenta defensar els usuaris de la pesca (phishing) o captura de

dades personals, i també com del programari maliciós o delictiu; també atorga

control absolut a l'usuari de l'ActiveX i un millor marc que n'incrementa la

seguretat en la navegació.

Inclou, finalment, suport de pestanyes com la resta de navegadors actuals.

• L'Internet�Explorer�8

L'Internet Explorer 8 és la vuitena versió publicada del navegador web de Mi-

crosoft, que succeeix a l'Internet Explorer 7. Va ser llançat el 19 de març de

2009 com a actualització per al Windows XP Service Pack 2 o superior, Win-

dows Server 2003 amb Service Pack 1 o posterior, Windows Vista i Windows

Server 2008. L'Internet Explorer 8 s'inclourà de manera nativa en els propers

sistemes operatius de Microsoft, Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Segons Microsoft, les prioritats per a l'IE8 són la seguretat, facilitat d'ús, mi-

llores d'RSS, CSS i el suport a tecnologies basades en AJAX, amb una millora

considerable del suport als estàndards web respecte al seu precursor.

4.6.2. El Firefox

El Mozilla�Firefox és un navegador web lliure desenvolupat a partir del

projecte Mozilla.

Icona de l'Internet Explorer

L'objectiu del Firefox és desenvolupar un Mozilla més petit, lleuger i ràpid

mitjançant l'extracció i el redisseny del component de navegador del paquet

ofimàtic de programari Mozilla. De la mateixa manera que el Mozilla, el Firefox

és multiplataforma.

El Mozilla Firefox és un projecte paral·lel al Mozilla Thunderbird, un client de

correu electrònic amb la mateixa filosofia i amb uns orígens similars. La bona

rebuda d'ambdós pels usuaris va fer que la Fundació Mozilla els adoptés com

els seus productes principals, per a substituir la Suite Mozilla original.

Algunes de les principals característiques del Mozilla Firefox són:

• Navegació�amb�pestanyes: el Firefox obre les noves pàgines en noves pes-

tanyes per defecte. Quan hi ha massa pestanyes obertes, apareixeran barres

Icona del Mozilla Firefox

http://www.microsoft.com/latam/Windows/internet-explorer/
http://www.mozilla-europe.org/ca/products/firefox/
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de desplaçament en cada costat, i un botó a la dreta us mostrarà una llista,

fàcil de llegir, de totes de les que són obertes.

• Restauració�de�la�sessió: aquesta funcionalitat permet recuperar les fines-

tres, pestanyes, text escrit en els formularis i les baixades en curs de la dar-

rera sessió d'usuari si el Firefox s'ha de reiniciar o tancar.

• Motors�de�cerca: incorpora alguns motors de cerca, com Google, Yahoo!,

el Gran Diccionari de la llengua catalana o la Viquipèdia, que poden sug-

gerir termes de cerca, només cal començar a escriure. En qualsevol mo-

ment, es pot seleccionar un nou motor del menú o afegir-ne un altre. El

Firefox notifica quan algun lloc web ofereix nous motors de cerca que es

puguin instal·lar i els instal·larà amb un clic.

• Canals�d'informació�web: el Firefox dóna control total sobre els canals

d'informació, i deixa triar com es vol la subscripció.

• Adreces�d'interès�actives: les adreces d'interès actives del Firefox perme-

ten veure canals d'informació web com notícies o blogs en la barra o el

menú de les adreces d'interès.

• Blocatge�de�finestres�emergents: l'usuari té el control de les pàgines web

visitades bloquejant finestres emergents i notificant quan una finestra

emergent ha estat bloquejada.

• Actualització�automàtica: el Firefox comprova sempre si se n'està utilit-

zat la darrera versió i avisa quan hi ha disponible una actualització de se-

guretat.

• Canvi�visual: el tema del Firefox i la interfície d'usuari s'han actualitzat per

a millorar-ne la usabilitat sense alterar-ne la familiaritat en la navegació.

• Un�complement�per�a�tothom: es pot triar entre més de 1.000 comple-

ments en http://www.addons.mozilla.com.

• Gestor�de�complements�per�a�extensions�i�temes: millora la interfície

d'usuari per a gestionar les extensions i els temes, la qual cosa fa més sen-

zilla la personalització del Firefox.

4.6.3. Opera

L'Opera és un navegador d'Internet creat per l'empresa noruega Opera

Software el 1994.

http://www.addons.mozilla.com
http://www.opera.com/
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L'Opera és gratuït des de la versió 8.50. El navegador Opera és conegut per

la seva velocitat, la seva seguretat, el seu suport als estàndards (especialment

CSS), una mida reduïda, internacionalitat i innovació constant. Va ser un dels

primers navegadors a implementar la navegació de llocs web per pestanyes.

Es poden trobar distribucions d'aquest navegador per a plataformes com Win-

dows, Apple Macintosh i Linux, però es troba també disponible per a altres

plataformes. A més, n'hi ha versions compactes per a una àmplia varietat de

dispositius mòbils.

Actualment, la versió 10.10 del navegador Opera destaca per les prestacions

que ofereix:

• Sistema�de�pestanyes: permet tenir diversos webs en diferents pestanyes.

• Guarda�les�sessions.

• Recuperació� de� pàgines� tancades: permet la recuperació de pàgines ja

tancades.

• Lector�de�RSS: correu electrònic, notícies, sindicacions, etc.

• Xat integrat.

• Sistema�antipesca, que ens mantindrà alerta en el cas d'accedir a pàgines

poc recomanables.

• Motors�de�cerca: possibilitat d'afegir motors de cerca. Només cal anar al

camp de cerca d'un web i clicar-hi el botó dret per a seleccionar "Crear

búsqueda".

• Bloqueig�de�continguts, en què es pot indicar veure o no veure imatges,

bàners, etc. en determinats llocs web.

• Edició�de�les�preferències, per cada lloc web, les finestres emergents, ga-

letes, bloqueig d'imatges o la identificació del navegador.

• Widgets�o�complements, equivalents als complements del navegador Mo-

zilla Firefox, afegeixen noves funcionalitats al navegador Opera.

• Edició�avançada�de�text.

• Vista�prèvia dels continguts de cada pestanya, només cal posar-se a sobre

de la pestanya i s'obrirà una petita finestra emergent.

4.6.4. El Safari

El Safari és un navegador web desenvolupat per Apple per al seu sistema

operatiu Mac OS X.

Icona de l'Opera

http://www.apple.com/es/safari/
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La versió 3.02 està disponible per al Windows XP i el Windows Vista. El codi

utilitzat es basa en el projecte KDE, per la qual cosa el motor intern del Safari

és programari lliure i està alliberat sota els termes de la llicència GPL.

Es tracta d'un navegador simple i molt ràpid. El Safari és el doble de ràpid

en iniciar-se i carregar pàgines, si es compara amb l'Internet Explorer, i 1,6

vegades més ràpid que el navegador de codi obert Firefox. Té una interfície

gràfica senzilla, que no distreu i permet centrar-se plenament en el lloc pel

qual s'està navegant.

Les característiques d'aquest navegador són:

• Motor de renderització KHTML.

• Interfície d'estil metàl·lic.

• Administració de marcadors senzilla.

• El Safari permet la seguretat i la navegació privada, i també el bloqueig de

finestres emergents.

• Integració de la tecnologia multimèdia d'Apple, QuickTime.

• Navegació dividida en pestanyes, igual que la majoria dels navegadors ac-

tuals.

• Caixa de text per a cerques, a partir del motor de cerca de Google, a més

d'una cerca en línia.

• Lectura de canals de contingut (feed) (RSS).

• Desa pàgines en arxius locals.

• L'SnapBack permet tornar als resultats de la cerca original o al primer ni-

vell de qualsevol pàgina web, encara que siguem a uns quants nivells de

distància.

4.6.5. El Google Chrome

El Google� Chrome és un navegador web desenvolupat per Google i

compilat d'acord amb components de codi obert com el motor de rende-

rització de WebKit i la seva estructura de desenvolupament d'aplicacions

(Framework).

Icona del Safari

El Google Chrome és el tercer navegador més utilitzat.

Està disponible gratuïtament en condicions de servei específiques. El nom del

navegador deriva del terme utilitzat per al marc de la interfície gràfica d'usuari

(chrome).

Chromium és el projecte de programari lliure darrere de Chrome. El seu ob-

jectiu principal és proporcionar un navegador amb més estabilitat, velocitat i

seguretat a més d'incloure una interfície d'usuari senzilla i eficient. En essèn-
Icona del Google Chrome
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cia, Chromium és el navegador base del qual està construït Chrome i té les

seves mateixes característiques de disseny, però amb un logotip lleugerament

diferent i sense el suport comercial i tècnic de la companyia Google.

El 2 de setembre de 2008 va sortir a la llum la primera versió al mercat, actu-

alment es troba en la versió 4. De moment, el navegador està disponible per a

la plataforma Microsoft Windows en més de cinquanta idiomes. La versió per

a sistemes Mac OS X i Linux es troba actualment en desenvolupament, amb

disponibilitats de versions beta en els dos sistemes operatius.

4.7. Arquitectura client-servidor

El Web és un dels exemples més representatius del que s'entén per la relació

client-servidor en arquitectura informàtica.

En la relació client-servidor, el client (acostuma a ser una aplicació que fa servir

una interfície gràfica) fa peticions al servidor perquè li retorni la informació

sol·licitada. En aquesta relació, el client és l'agent actiu (és ell qui inicia la

relació enviant preguntes al servidor i esperant-ne les respostes), mentre que

el servidor és l'element passiu que espera ser preguntat.

Hi ha diferents tipus de servidors en funció de quin sigui el seu propòsit encara

que la seva arquitectura sigui la mateixa. Vegem alguns d'aquests servidors:

• Servidors�web: accepta les preguntes http dels clients, i els dóna respostes

que, usualment, són pàgines web en format html.

• Servidors�d'aplicacions: és un motor de programari dedicat a posar en

funcionament certes aplicacions.

• Servidors�terminals: serveixen per a connectar múltiples sistemes, possi-

blement de manera remota cap a un processador central.

• Servidors�de�correu: també coneguts com a MTA, mail transfer agent, que

en el context dels sistemes de noms de domini és un programari que trans-

fereix els missatges de correu electrònic d'un ordinador a un altre.

Els servidors poden ser stateless o stateful. Els servidors stateless tracten cada

pregunta de manera independent i, per tant, no mantenen informació entre

preguntes ni les relacionen. Un exemple d'aquest tipus de servidor poden ser

les pàgines http estàtiques. Aquest tipus de servidor té l'avantatge del seu dis-

seny simple però té l'inconvenient de necessitar més informació en cada pre-

gunta.

Esquema de client-servidor

Per la seva banda, un servidor stateful manté informació de les preguntes an-

teriors i les relaciona, de manera que proporciona unes respostes més encerta-

des davant preguntes o demandes més simples, això sí, amb la necessitat d'un

disseny molt més complex.

Exemple

Com a possible exemple, te-
nim el servidor Apache Tomcat
que utilitza el llenguatge Java.
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La relació client-servidor és descrita molt sovint com una seqüència de diagra-

mes que ens mostra amb dues línies verticals paral·leles diferents processos o

objectes que interactuen simultàniament i, amb fletxes horitzontals, marca els

missatges que s'envien en l'ordre segons s'han donat. Aquesta seqüència està

estandarditzada per UML (unified modeling language, 'llenguatge universal de

modelització').

Diagrama client-servidor

a Browser a Web Server a Server Side
Script

a Database

search request ()

search request ()

*SQL command ()

*result set

dynamic
HTML page

dynamic
HTML page

Sequence Diagram: HTML Page

Aquest tipus d'arquitectura client-servidor és coneguda habitualment com a

arquitectura de dos nivells, encara que també es pot parlar d'una arquitectura de

tres nivells formada pel client, els servidors d'aplicacions i els servidors de les

bases de dades que emmagatzemen la informació per als anteriors, o bé, d'una

arquitectura de n-nivells amb més de dos servidors per a facilitar els resultats,

però que és molt més difícil de programar.

4.8. La vida d'una pàgina web

Quan es crea una pàgina web cal trametre-la a un servidor web per tal que

pugui ser visualitzada a la Xarxa.

Un servidor web és un programa que serveix dades en forma de pàgines web,

hipertextos o pàgines HTML (hypertext markup language): textos complexos

amb enllaços, figures, formularis, botons i objectes incrustats com animacions

o reproductors de sons.

La comunicació d'aquestes dades entre client i servidor es fa mitjançant un

protocol, concretament del protocol�HTTP.
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Protocol

Conjunt de regles que governen l'intercanvi de dades entre entitats dins

d'una xarxa. És el llenguatge comú "que utilitzen" els ordinadors per a

"parlar" i entendre's entre ells.

Hi ha molts tipus de protocols cadascun amb les seves regles ben definides,

com, per exemple: FTP, POP3, SMTP, ICMP, etc.

Amb això, un servidor web es manté a l'espera de peticions HTTP, que són

executades per un client HTTP, que solem conèixer com un navegador web.

A tall d'exemple, en teclejar http://www.uoc.edu en un navegador, aquest farà

una petició HTTP al servidor que té associat aquest URL. El servidor respon

al client enviant el codi HTML de la pàgina, el navegador quan rep el codi,

l'interpreta i el mostra en pantalla.

El client és l'encarregat d'interpretar el codi HTML, és a dir, de mostrar les

fonts, els colors i la disposició dels textos i objectes de la pàgina. El servidor

s'encarrega de lliurar el codi de la pàgina sense fer-ne cap interpretació.

Protocol�HTTP

Una de les característiques del protocol HTTP és que no és permanent, és a dir,

cada operació HTTP implica una connexió amb el servidor, que és alliberada

al final.

A més, no té estat. Cada petició d'un client a un servidor no és influïda per

les transaccions anteriors. El servidor tracta cada petició com una operació

totalment independent de la resta.

A partir de la versió 1.1 del protocol HTTP, es poden habilitar connexions per-

sistents (permeten enviar més objectes amb un nombre inferior de connexi-

ons).

La petició d'una pàgina web es fa en dos passos:

1) El navegador demana com a client DNS la traducció d'un URL (per exemple,

http://www.uoc.edu) a una IP.

2) Una vegada que ha rebut la traducció del servidor DNS, es fa la petició HTTP

al servidor que tingui la IP concreta.

Exemple

Per exemple, per a un docu-
ment HTML amb deu imatges
són necessàries onze connexi-
ons diferents (deu imatges més
la pàgina HTML pròpiament
dita).

http://www.uoc.edu
http://www.uoc.edu
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Encara que els diversos programes servidors web difereixen en els detalls, tots

comparteixen unes funcionalitats bàsiques.

Interacció servidor i entorn

La imatge mostra la interacció entre un servidor web i la resta de l'entorn. El

servidor és el responsable de proporcionar l'accés als recursos sol·licitats que

són controlats pel control del sistema operatiu. Aquests recursos poden ser:

• Estàtics, com pàgines HTML o text.

• Dinàmics, programes que són executats pel servidor. Diguem que és la

part intel·ligent del servidor.

Lectures recomanades

A.�Martos (2009). Internet. Madrid: Anaya. ISBN: 9788441525801.

G.�McGovern;�R.�Norton;�C.�O'dowd (2002). The Web Content Style Guide. And essential
reference for online writers, editors and managers. Gran Bretanya: Pearson Education. ISBN:
0273656058.

J.� Restrepo (2001). Internet para todos. Random House Español. ISBN: 0375719652,
9780375719653

Webs recomanats

Navegadores.org: http://navegadores.org/ [en línia]. [Data de consulta: 23 d'abril de
2010].

http://navegadores.org/
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Mozilla hispà: http://www.mozilla-hispano.org/ [en línia]. [Data de consulta: 23 d'abril
de 2010].

Maestros del web: http://www.maestrosdelweb.com/ [en línia]. [Data de consulta: 23
d'abril de 2010].

Editores web: http://www.cdlibre.org/consultar/catalogo/Desarrollo-Web_Editores-
web.html [en línia]. [Data de consulta: 23 d'abril de 2010].

Las novedades de HTML 5: http://www.anexom.es/tecnologia/diseno-web/las-noveda-
des-de-html5-i/ [en línia]. [Data de consulta: 23 d'abril de 2010].

http://www.mozilla-hispano.org/
http://www.maestrosdelweb.com/
http://www.cdlibre.org/consultar/catalogo/Desarrollo-Web_Editores-web.html
http://www.cdlibre.org/consultar/catalogo/Desarrollo-Web_Editores-web.html
http://www.anexom.es/tecnologia/diseno-web/las-novedades-de-html5-i/
http://www.anexom.es/tecnologia/diseno-web/las-novedades-de-html5-i/
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5. Maquetació d'un document amb CSS

5.1. Objectius

L'objectiu d'aquest apartat és que l'estudiant tingui una visió general del que

ha estat la maquetació des dels començaments de l'HTML, el seu progrés i les

seves diferents opcions.

Que aprengui a valorar els pros i els contres de les diferents opcions que se li

presenten, taules, marcs i CSS, i que això li permeti elegir el que s'ajusti més

a la seva situació, possibilitats i necessitats.

5.2. Introducció

Ja sabem donar aspecte visual a una etiqueta i posicionar-la amb CSS, encara

que sigui d'una manera senzilla. Però com emprem tot això? Per on començar

o què fer?

Bé, pressuposem que l'estudiant ja ha llegit els apartats anteriors referits a

l'HTML i que està al corrent dels rudiments de programació amb un editor de

text per a crear HTML. A més, que ha llegit l'apartat referit als fulls d'estil en

cascada (CSS) i sap com ha de mantenir la connexió entre el document HTML

i el CSS per mitjà de <link>. Amb tot preparat, comença a crear el seu primer

document basat en fulls d'estil en cascada (CSS).

5.3. Una mica d'història

Breument, es pot tenir en compte que en les primeres implementacions de

l'HTML no hi havia encara la idea de fulls d'estil en cascada (CSS), per tant els

documents resultaven al principi molt operatius però poc vistosos.

En el fons, el text no necessita gaire ornament per a ser llegit i entès, així que un

text era un munt d'etiquetes apilades les unes sota de les altres, de manera que

entre títols (<h1>...), paràgrafs (<p>) i imatges (<img>) discorria la major part

del document, adornat a tot estirar amb alguna llista (<ol> i <ul>) i esquitxat

d'enllaços; com a única decoració se solia utilitzar la negreta <b>, la cursiva

<i> i el subratllat <u>.

El cert és que per a un document de lectura això continua essent, a dia d'avui,

més que suficient, ja que respon al concepte de document heretat de la cultura

de la impressió del llibre. Però el web es transmetia pel monitor d'un ordinador

i la televisió havia estat ocupant aquest espai de la pantalla durant molts anys.

Nota

Recordeu que avui <b> és
<strong> i <i> s'ha convertit
en <em>.
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No pretenem aquí determinar-ne les causes, però la part visual del monitor re-

clamava el seu espai; com implementar amb el nostre HTML i CSS tot l'aparell

visual de les revistes –també material imprès– i de la resta de mitjans audiovi-

suals com la televisió, el vídeo i ja llavors el CD-ROM?

No solament calia apilar textos com al principi, sinó que calia ordenar-los en

pantalla i maquetar la pàgina de manera que tingués un aspecte visual més

agradable i més adaptat al que el públic en general estava acostumat a percebre.

Aquest procés va passar per tres fases, que s'han anat descartant en el món

del disseny, però que, fins a cert punt, encara continuen vigents si es pretén

construir un document senzill.

En un primer moment, es va començar maquetant a partir de taules usant

<table> i les seves possibilitats per a fer la distribució estructural del docu-

ment, després s'ocultaven les vores de les taules i es col·locava cada text al seu

lloc.

És senzill i, a més, encara que a dia d'avui no s'usa en la concepció global de

la maquetació, sí que s'usa molt a petita escala, a les parts més internes del

document.

No obstant això, les taules van resultar molt rígides. Cal tenir en compte que

un concepte fonamental que s'anava imposant en el Web és que el contingut,

fos el que fos, pugui ser vist o distribuït de diverses maneres, atesa la multipli-

citat de pantalles en les quals el full web seria visitat. I la rigidesa mostrada per

les taules, fins i tot treballant amb plantejaments escalars, va fer aconsellable

una altra aproximació.

Un altre aspecte fonamental per a descartar les taules va resultar ser

l'accessibilitat, ja que els lectors per a invidents troben molt difícil circular per

les taules mantenint una lectura coherent del text.

La maquetació també es pot fer a partir de marcs <frame>. El primer que vol

fer un dissenyador novell és tenir un menú a l'esquerra amb enllaços que vagin

apareixent a la dreta. Aquesta estructura d'índex reprodueix la manera més

habitual de manejar les publicacions impreses i resulta summament intuïtiva.

Malgrat que el maneig dels marcs és interessant i pràctic, aquests estan molt

injuriats i s'addueixen multitud de raons per les quals no s'haurien d'utilitzar:

1) Confonen les aranyes de cerca.

2) Augmenten els temps de càrrega.

3) Impedeixen la numeració correcta de pàgines.

4) Impedeixen una incorporació correcta d'un marcador a la pàgina.

Maquetació a partir de
<div>

Alguns CMS com PHPNUKE
que representa l'últim pas
en la programació web ma-
queten a partir de divisions
(<div>) però dins de les divisi-
ons s'usen molt les taules.
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5) Fer versions amb marcs i sense de la mateixa pàgina té un cost afegit (i cal

fer-ho si volem que hi accedeixin terminals que no disposen de marcs o que

tenen l'àrea de visió petita).

6) El tancament o la sortida del web es pot veure impedit, si l'entramat de

marcs no és clar i funcional.

I es pot seguir aquest debat a partir de multitud d'enllaços en Google.

No obstant això, unes coses i les altres tenen els seus desavantatges però tenen

també els seus avantatges, i, per això, parlarem aquí de les taules i dels marcs

com a introducció a la comprensió posterior de <div> i la seva utilització per

a la navegació i maquetació.

5.4. Maquetació amb taules (<table>)

Pressuposem que es coneix l'HTML bàsic que permet manejar una taula <ta-

ble>. De no ser així recomanem revisar les etiquetes que fan referència a

aquest àmbit <table>, <caption>, <th>, <td>, <tr>, etc.

No resulta difícil imaginar que col·locant dins de cada cel·la de la taula una

tirada de text es pot obtenir un document amb l'aspecte habitual de menú a

l'esquerra i contingut a la dreta.

Observem el funcionament dels exemples.

Si actuem sobre el menú de l'esquerra a l'arxiu de treball, veurem que el menú

fa la seva feina i el text manté les seves posicions i estructura perquè la taula de

base sosté totes i cadascuna de la pàgines que intervenen en aquest petit web.

http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&hs=tNC&q=why+not+frames&btnG=Buscar&meta=&aq=f&oq=
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No obstant això, la solució no és gaire elegant, necessitem que totes i cadas-

cuna de les pàgines incloguin el menú de l'esquerra per a la correcta navega-

ció i això fa que el manteniment del web resulti molt costós, ja que cal reim-

plementar qualsevol canvi en totes i cadascuna de les pàgines que treballin

amb el menú cada vegada que aquest sofreix alguna modificació de disseny

o contingut.

5.5. Maquetació amb marcs (<frame>)

La solució amb marcs (<frame>) resulta molt més elegant que l'anterior, a més

amb el gran avantatge que no s'han de duplicar els menús a cada pàgina.

Per a aconseguir aquest efecte amb els <frame> necessitem, almenys, tres ar-

xius html diferents:

1) un principal que serà el que es carregui primer al navegador i generi l'espai

de treball distribuint l'espai dels <frames>, i

2) uns altres (dos o més) que seran els que es col·locaran als marcs generats

pel primer.

Vegem l'HTML d'aquest arxiu principal.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xHTML1/DTD/xHTML1-transitional.dtd">

<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xHTML">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=utf-8" />

<title>Maquetació amb Marcs</title>

</head>

<frameset cols="20%,60%,20%">

<frame frameborder="1" name="marcDret" src="code15ict.htm"/>
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<frame frameborder="1" name="marcEsq" src="code15dct.htm"/>

<frameset rows="50%,50%">

<frame frameborder="1" name="marcDalt" src="code15upct.htm"/>

<frame frameborder="1" name="marcBaix" src="code15downct.htm"/>

</frameset>

</frameset>

<noframes>Informació per als navegadors que no suporten frames.</noframes>

</HTML>

En primer lloc, és important recordar que l'etiqueta <frameset> és alternativa

a <body>; per tant, aquest és un dels primers punts que cal tenir en compte

quan treballem amb marcs. Que en aquest document inicial no ha d'aparèixer

l'etiqueta <body> i que <frameset> n'ocuparà el lloc.

El <frameset> defineix la quantitat de marcs i la distribució que aquests te-

nen utilitzant l'atribut cols (marcs horitzontals) i rows (marcs verticals).

<frameset cols="20%,60%,20%">

Aquí hem dividit la pàgina en tres columnes (cols�="20%,60%,20%"), la ter-

cera l'hem subdividit al seu torn en la part superior i la part inferior (rows

="50%,50%"). Per a això hem hagut de duplicar <frameset> just al lloc on

apareixeria el <frame> de la tercera columna.

<frameset rows="50%,50%">

D'aquesta manera s'indica que el tercer <frame> és divisible igual que l'espai

de la pàgina completa ho va ser anteriorment.

Si col·loquéssim el segon <frameset> una línia més amunt, entre els dos

<frame> que el precedeixen, la columna que resultaria dividida seria la sego-

na i no la tercera com ocorre en el conjunt resultant. Si ho féssim quedaria

d'aquesta manera.

../../img/code15ct.htm
../../img/code16ct.htm


CC-BY-NC-ND • PID_00201871 96 Edició electrònica

Cal tenir ben clar que una cosa és el marc o <frame> i una altra la pàgina que

respon a un document HTM o HTML, que s'inclou al marc.

<frame> serà el marc definit i l'atribut src indicarà quina pàgina s'ha de car-

regar en el marc de nom name.

<frame frameborder="1" name="marcEsq" src="code15ict.htm"/>

El nostre <frameset> distribueix l'espai i després cada <frame> particular té

un atribut nom (name) que ajuda a identificar-lo i carrega en principi una

pàgina web (arxiu HTML) en el seu espai de marc identificat per name.

Aquesta pàgina podrà ser canviada dinàmicament durant la interacció amb la

pàgina de <frames> i això és el que ens permetrà millorar la usabilitat de la

pàgina i fer que funcioni com hem vist anteriorment amb les taules <table>.

Tal com podem comprovar en l'exemple següent:

../../img/code17ct.htm
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Una vegada disposem del nostre document complet carregat al navegador, per

a aconseguir que els arxius de la dreta es vagin carregant, tal com anem selec-

cionant els enllaços de l'esquerra hem jugat amb l'atribut target de l'etiqueta

<a> que hem col·locat a l'arxiu de l'esquerra el codi de la qual podem veure

aquí:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xHTML1/DTD/xHTML1-transitional.dtd">

<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xHTML">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=utf-8" />

<title>Document sense títol</title>

</head>

<body>

<ol type="i">

<li><a href="code17d1ct.htm" target="marcDret">LA FE I LES MUNTANYES</a></li>

<li><a href="code17d2ct.htm" target="marcDret">LA OVELLA NEGRA</a></li>

<li><a href="code17d3ct.htm" target="marcDret">LA TORTUGA I AQUIL·LES</a></li>

</ol>

</body>

</HTML>

A fi d'indicar a target on ha d'ubicar l'arxiu que s'ha de carregar utilitzem el

nom (name) del <frame> al qual volem enviar la pàgina html.

L'estudiant haurà d'experimentar i augmentar els seus coneixements a partir

d'altres manuals o fonts de documentació. Aquí no disposem de més espai per

a comentar els <frame>, ja que la idea era establir unes bases mínimes per a

la comprensió de la maquetació amb <div>, les seves peculiaritats, els seus

avantatges i desavantatges sobre altres sistemes.

Ara passarem a veure un model basat en divisions <div>. Si amb les taules i

els marcs els fulls d'estil en cascada (CSS) no intervenen, llevat que vulguem

formatar la taules amb un estil personalitzat, ara ho crearem tot a partir de fulls

d'estil en cascada (CSS), aprendrem què és una divisió, com s'hi pot assignar

estil i com se'n pot fer el posicionament en pantalla i a la pàgina HTML.

5.6. Preliminars a la maquetació amb divisions <div>

5.6.1. Introducció

Una vegada situats dins del problema de la maquetació i navegació i atesa la

manera com això es pot fer amb <tables> o amb <frame>, ja podem com-

prendre l'impacte que han tingut les implementacions de CSS per a la maque-

tació de documents.

Taules, marcs i divisions

Res no impedeix, no obstant
això, combinar les tres modali-
tats taules, marcs i divisions a
gust de l'autor, partir d'un lloc
web amb marcs i després uti-
litzar taules i divisions a les pà-
gines que seran carregades. És
un món ampli i complex que
l'estudiant haurà d'explotar se-
gons els seus interessos i cir-
cumstàncies.
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Ens centrem millor ara, per anar al gra, en l'etiqueta <div> que juntament

amb <span> i les propietats que aporten els CSS han donat un gir important

en la maquetació dels últims temps.

<span> té un ús més restringit que <div>, ja que és un element que es refereix

a una única línia o a un subconjunt d'una línia.

Mentre que <div> fa referència a una caixa multilínia, que pot contenir qual-

sevol cosa, línies o dibuixos o al seu torn noves <div> a l'interior i, evident-

ment, qualsevol etiqueta que vulguem.

5.6.2. Definicions de span i div

En les definició del W3C podem veure que l'única diferència en les caracterís-

tiques de l'un i de l'altre,

<!ELEMENT DIV - - (%flow;)* -- generic language/style container -->

<!ATTLIST DIV

%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events -- >

<!ELEMENT SPAN - - (%inline;)* -- generic language/style container -->

<!ATTLIST SPAN

%attrs; -- %coreattrs, %i18n, %events -- >

tal com assenyalem, és que l'un, <div>, es defineix com a %flow, mentre que

l'altre és %inline.

Per a entendre'ns, això el que significarà és el que hem comentat anteriorment,

que l'un, <span>, actua en una única línia, mentre que l'altre, <div>, treballa

com un "flux" (esquerra->dreta->amunt->avall) en diverses línies.

Ens centrarem aquí i ara en la potencialitat de l'element <div>. Aquest, com

qualsevol altra etiqueta, disposa d'una sèrie d'atributs que poden admetre, al

seu torn, una àmplia gamma de valors.

5.6.3. Herència d'atributs

Un concepte important que cal tenir en compte quan utilitzem l'element

<div> és el concepte d'herència. L'herència fa referència als atributs d'una eti-

queta.

Les etiquetes són contenidors, tal com comentem al principi. Cada contenidor

pressuposa que hi ha alguna cosa en el seu interior, encara que pugui ser un

únic quadre de color blanc d'un píxel. Podem considerar que totes l'etiquetes

que tenen obertura i tancament es comportaran com un contenidor.
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No hi ha cap problema perquè hi hagi un contenidor dins d'un altre que, al

seu torn, en contingui un altre a l'interior.

Així, doncs, els atributs s'"hereten" del contenidor al contingut. Si el conte-

nidor té el seu atribut color amb el valor #f00 (vermell), el contingut tindrà

com a atribut el mateix color. Si tenim un paràgraf, <p>, amb text, dins d'una

<div> que tingui l'atribut color en el valor #f00 (vermell), el <p>, contingut,

"heretarà" aquest valor.

Imaginem el codi següent:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Herència d'atributs</title>

<style>

div.caixa{

    color:#00F;

}

p.text{

    color:#F00;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="caixa">

<p class="text">

Aquest porta el seu propi color per fer ús de class.

</p>

<p>

Aquest hereta el seu color de la divisió que el conté.

</p>

</div>

</body>

</html>

L'etiqueta <div> conté dos paràgrafs, un d'ells indica el seu propi color ja que

té l'atribut class especificat, mentre que l'altre no disposa d'aquest atribut i,

en conseqüència, "hereta" el de l'etiqueta <div> en la qual està contingut. En

podem observar el resultat en un document HTML.

Observació

Això és útil si ho volem utilitzar
ja des de les etiquetes <html>
i <body> de manera que els
seus atributs s'heretin per tot el
document.

../../img/code18ct.htm
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Entendre el concepte d'herència és molt important per dos aspectes:

1) El primer, el de treure'n partit, estalviant reescriure atributs, ja que no fa

falta repetir-los si disposem d'una bona planificació, que ens dirà quins atributs

s'adjudicaran al llarg d'un document o d'una divisió i així no s'hauran d'indicar

al detall.

2) Un segon avantatge de comprendre l'herència serà evitar errors que ens apa-

reixeran en els documents i no seran errors ubicats a l'etiqueta que estiguem

escrivint, sinó que l'etiqueta en qüestió estarà heretant algun atribut estrany

d'un contenidor del qual és contingut, encara que no es percebi immediata-

ment.

Ja finalment cal assenyalar un detall més sobre l'assumpte de l'herència i és

que els fulls d'estil en cascada estan pensats per a veure's afectats per l'estil

que tenen més pròxim al contingut que representen, com hem vist en l'última

captura, l'hereu (paràgraf vermell) pot prescindir de la seva herència definint

ell mateix aquest atribut.

Una altra cosa que es pot dir de <div> és que està concebuda per a una ma-

quetació dinàmica, de flux, al contrari que les taules i els marcs que estan més

pensats en termes de text imprès, són estàtics i poc redimensionables.

5.7. Fil a l'agulla

Un cop entès l'anterior, començarem a maquetar el document a partir de

l'element <div>.
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Imaginem que volem un document que disposi d'una capçalera, un cos i un

peu de pàgina. Mitjançant <div> els podem "conceptualitzar" de manera que

l'estructura del document es mantingui independentment del contingut que

hi anem introduint.

Cada capçalera portarà el nom de la secció diferent segons l'ocasió, el cos por-

tarà el text referit a aquest article en aquest cas i el peu, dades de data i autoria

per a posar un exemple específic del contingut puntual que tinguin els altres

dos elements.

Una cosa semblant a la que podem veure aquí s'aconseguiria amb el codi se-

güent:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Maquetació amb DIV 1</title>

</head>

<body>

<div class="myDOC">

   <div class="cap">CAPÇALERA</div>

   <div class="cos">COS<br/>COS<br/>COS<br/></div>

<div class="peu">PEU</div>

</div>

</body>

</html>

El primer que cal dir és que en molts casos el vertader treball de l'arxiu es farà

en el full CSS i potser en arxius JS�de�JavaScript, de manera que en l'arxiu

HTML es perfilarà l'estructura i la dependència jeràrquica dels elements, però

el contingut, el color i el disseny i l'estructura descansaran en altres arxius.

Observeu que hem inclòs els nostres tres apartats <div> –capçalera, cos i peu–

en un apartat <div> més general, anomenat myDOC que els inclou tots, ja que

és una manera de treballar elements comuns als tres i d'agrupar-los a l'hora

del maneig.

En el document no es veu res més que el nom de cada DIV o espai reservat,

ja que les divisions no tenen encara contingut i a més manquen també de

CSS que els aporti disseny i posicionament. Afegirem al document, dins de

l'etiqueta <head>, la línia següent:

<link href="maquetar-amb-div.CSS" rel="stylesheet" type="text/CSS" />
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per a referenciar un full d'estil que ens ajudarà en el nostre procés de maque-

tació. El contingut d'aquest arxiu maquetar-con-div.CSS serà el següent:

@charset "utf-8";

/* CSS Document */

html, body{

      margin:0px;

      padding:0px;

}

div.myDOC{

      width:600px;

      border: 2px solid #000;

}

div.cap{

      width:600px;

      border: 2px solid #f00;

}

div.cos{

      width:600px;

      border: 2px solid #0f0;

   margin-left: -2px;

}

div.peu{

      width:600px;

      border: 2px solid #00f;

}

Per veure l'arxiu resultant podem fer clic aquí. Vegem un quadre negre gran

que és myDOC i dins d'ell, les tres parts del document que responen als tres

apartats comentats.

../../img/code19ct.htm
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Tots tenen la mateixa amplària, però observeu que la capçalera i el peu exce-

deixen 2 píxels el final del cos general "myDOC" (el que els enclou tots), men-

tre que el cos s'hi ajusta, ja que hi hem especificat l'atribut (–2px). Aquests pe-

tits detalls són importants perquè poden ser font de molts problemes a l'hora

d'ajustar els blocs <div>.

Però com podem observar en aquest exemple bàsic els quadres es limiten a

l'altura dels elements que contenen i el resultat és aparentment molt poc atrac-

tiu visualment. Millorarem la nostra maquetació aplicant-la als exemples que

hem vist anteriorment amb <table> i <frame>.

Vegem-ne l'exemple més vistós.

En l'exemple ja s'observa com hem creat tres <div>, capçalera, cos i peu, que

formen una unitat ja que els hem situat els tres en una <div> general que els

manté com un bloc unitari.

Si haguéssim fet això amb marcs o taules, ens trobaríem amb una estructura

fixa que no ens permetria moltes variacions o alteracions, tanmateix ara po-

dem elegir com es distribuiran les nostres <div> (fins i tot d'una manera di-

nàmica). Podem induir fàcilment, a partir de l'exemple següent:

../../img/code20ct.htm
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com el document ha canviat totalment en la seva visualització, senzillament

afegint a les diferents <div> l'atribut float amb el valor left i sense tocar en

absolut el nostre codi HTML que continua essent exactament el mateix.

div.cap{

        width:120px;

        text-align:center;

        color: #fff;

        font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;

        font-size: 18px;

        background-color:#03F;

        font-weight:bold;

        height:100px;

        float:left;

}

div.cos{

        width:100px;

        font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;

        font-size: 14px;

        background-color: #FFC;

        color: #00f;

        text-indent: 25px;

        padding-left: 20px;

        float:left;

}
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div.peu{

        width:90px;

        text-align: right;

        color: #fff;

        font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;

        font-size: 14px;

        background-color:#03F;

        height:40px;

        font-weight:bold;

        float:left;

        padding: 5px;

}

Senzillament hem canviat l'apilament horitzontal de les diferents <div> per

un que li permet estirar-se cap a la dreta tant com li sigui possible.

Tractarem d'explicar-nos amb més claredat, si el tipus de client que accedeix

al web és diferent (mòbil, pad) o bé treballem en una pantalla de petites di-

mensions, el web mantindrà la seva llegibilitat sense necessitat de jugar amb

la rodeta:

ja que les <div> permeten un maneig molt més dúctil que el que tenen marcs

i taules.

Nota

Només s'estendrà cap a la dre-
ta si la finestra del navega-
dor ho permet; si no és així,
s'apilarà com ho feia anterior-
ment.
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El treball amb <div> és realment molt més complex, però aquí hem volgut

posar de manifest el perquè del seu interès en la maquetació davant altres

possibilitats. I a més, cal fer notar que no hem hagut de fer cap variació en

el codi HTML que tan sols hem retocat els CSS que indiquen a les diferents

<div> tant el seu estil visual com el seu tipus de posicionament per mitjà de

l'atribut class.

La maquetació dinàmica és una tècnica que s'ha de conèixer bé, d'una banda,

i, de l'altra, cal fer comprovacions contínues als perifèrics en els quals prete-

nem treballar. És per les raons anteriors que hem dedicat el nostre temps a

aquest exemple. Si obviem el que s'ha comentat, maquetar amb <div> pot

ser tan fàcil com dibuixar l'estructura a mà en un paper, ja que sempre serà

possible acollir-se a una maquetació estàtica semblant a la que faríem si ho

féssim físicament.

Hi ha un atribut de les etiquetes especialment útil en <div>, que es denomina

position; si assignem el seu atribut al valor absolute, a partir d'aquell moment

cada <div> (també serveix per a altres etiquetes, però si no es maneja amb

compte de vegades dóna resultats una mica caòtics) que ubiquem tindrà exac-

tament la posició volguda respecte al marge esquerre i el superior mesurada

en píxels.

Amb això podríem crear un document (estàtic) que fos tan mil·limetrat com

el que podríem fer sobre una taula de dibuix. El document mantindria el for-

mat independentment de les visualitzacions que en féssim, cosa que en alguns

contextos podria ser interessant per al dissenyador (imaginem una fitxa o sè-

rie de fitxes que s'haguessin d'adaptar en la impressió a un format de paper

concret). Animem l'estudiant que experimenti amb aquest atribut en els seus

documents, ja que no disposem de més espai per a exemplificar el tema. El

més usual a dia d'avui resulta disposar del flux comentat anteriorment de les

etiquetes.

Disseny web

Cal entendre que el disseny
web s'enfronta a un problema
transcendent que és molt im-
portant tenir en compte una
vegada passem de l'interès afi-
cionat al professional. Un web
comercial o organitzatiu ne-
cessita ser vist de moltes ma-
neres diferents i això s'ha con-
vertit a dia d'avui en un com-
ponent molt important del dis-
seny que la solució a partir de
<div> ha aconseguit millorar
molt.

Resumint, podem dir que l'ús dels fulls d'estil en cascada (CSS) i de l'etiqueta

<div> (recordem que <span> té uns avantatges molt semblants en l'àmbit

d'una única línia) ha comportat una revolució en el concepte de maquetació,

davant els ja clàssics <frame> i <table>.

Una cosa que també haurà de quedar clara és que <div> és només la represen-

tació d'un concepte (quadre amb contingut), hi ha moltes altres etiquetes que

poden ser tractades de la manera com ho hem fet amb aquesta, sempre que

disposin dels mateixos atributs (que n'hi ha moltes que els tenen iguals); així

les etiquetes que es defineixen com a inline o d'una única línia, es comporta-

ran d'una manera semblant a <span>, mentre les que siguin flow, ho faran

com a <div>.

Llibertat d'elecció

Hem pogut llegir multitud de
diatribes sobre els avantatges i
desavantatges dels uns (marcs,
taules, divisions) sobre els al-
tres, però evitarem prendre
partit, ja que entenem que el
dissenyador ha de tenir ple-
na llibertat d'elecció i no pren-
dre l'assumpte com una qües-
tió prescriptiva, si això impli-
ca una inversió excessiva de
temps o cost. Que cadascú
triï amb tranquil·litat el mèto-
de que millor s'ajusti a les cir-
cumstàncies amb què es tro-
barà en cada cas; l'important,
pensem, és conèixer les opci-
ons i poder elegir.
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Webs recomanats

Discusión acerca del uso de frames en Internet: http://www.google.es/se-
arch?hl=es&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aes-ES
%3Aofficial&hs=tNC&q=why+not+frames&btnG=Buscar&meta=&aq=f&oq=

W3C Recommendation. Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification: http://
www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/

Lectures recomanades

J.�Cranford�Teague (2005). DHTML y CSS. Madrid: Anaya Multimedia.

Diversos�autors (2008). Profesional CSS para diseño web. Madrid: Anaya Multimedia.

C.�Schmitt (2007). Curso CSS. Madrid: Anaya Multimedia.

R.�York (2006). CSS práctico. Madrid: Anaya Multimedia.

http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&hs=tNC&q=why+not+frames&btnG=Buscar&meta=&aq=f&oq=
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&hs=tNC&q=why+not+frames&btnG=Buscar&meta=&aq=f&oq=
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&hs=tNC&q=why+not+frames&btnG=Buscar&meta=&aq=f&oq=
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/
http://www.w3.org/TR/2008/REC-CSS2-20080411/
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6. Elements avançats

6.1. Objectius

L'objectiu d'aquest apartat és que l'estudiant obtingui una visió general dels

elements avançats que acompanyen habitualment l'HTML, de la seva principal

utilitat, característiques i que sàpiga on obtenir-los i com fer amb ells el primer

pas per tal de poder-los dominar i incorporar en les seves pàgines web.

6.2. Context de treball

Cal tenir sempre en ment, si es vol dissenyar amb elegància, el cicle de vi-

da i funcionament d'una pàgina web. Resulta molt comú agafar un editor

WYSIWYG (what you see is what you get) i crear una pàgina meravellosa visual-

ment, però que després tindrà vertaderes dificultats per a estar situada al lloc

que li correspon (el WWW) i funcionar de la manera esperada.

La vida d'un web discorre entre el nostre ordinador (el client) i l'ordinador on

la pàgina estigui allotjada (servidor). Encara que no hi ha cap inconvenient

perquè aquest ordinador sigui el mateix, l'habitual és que es tracti d'ordinadors

diferents.

Una vegada escrita la pàgina web, la dipositem al servidor. Quan algú la vol vi-

sitar, hi accedeix (al servidor) amb el seu navegador (client). El servidor l'envia

al client i aquest la visualitza.

En aquest context, imaginem ara que la nostra pàgina web consisteix en un

convertidor d'euros a les antigues pessetes (a alguns encara ens costa valorar

en euros quan ho vam aprendre a fer en pessetes).

6.3. El JavaScript

L'HTML fa que els elements d'una pàgina estiguin conceptuats o semantitzats

si es vol; els fulls d'estil en cascada (CSS), els doten d'aspecte visual i posicio-

nament, però com aconseguim que es puguin fer les operacions que hem co-

mentat de transvasar d'una moneda una altra? Per a això necessitem fer els

passos següents:

a) Una entrada de dades per part de l'usuari.

b) Fer el càlcul de l'operació.

c) Una sortida de dades.
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Els punts un i tres no presenten problema, però com fem el càlcul? Natural-

ment aquest l'haurà de fer l'ordinador, però quin ordinador, el client o el ser-

vidor, segons el context que hem establert al principi?

Davant d'això tenim dos models:

a) Una vegada introduïdes les dades s'envien a l'ordinador servidor que calcula

i torna una nova pàgina amb el resultat (PHP).

b) Fem que el nostre ordinador (client) faci els càlculs (JavaScript).

La solució a) no està malament però comporta que un servidor s'haurà

d'ocupar de tots els càlculs de les pàgines que conté o gestiona, que poden

arribar a ser moltes. Això representa una gran càrrega per al servidor mentre

tots els ordinadors client que el visiten en aquest moment tindrien un gran

contingent de potència de procés desaprofitada.

Tot i que aquest model a) funcionés bé, si el que ens interessa és que la pàgina

no sigui un element estàtic igual per a tots els usuaris, aleshores podem per-

sonalitzar la pàgina al servidor (amb PHP) abans d'enviar-la al client (com a

HTML) i fer que cadascú vegi una pàgina diferent d'acord amb les seves neces-

sitats o opcions. Aquest és el model que segueix PHP, ASP i PERL. Més enda-

vant, donarem un cop d'ull succint a PHP com a exemple d'aquests tres casos.

El model b) és molt més pràctic si es tracta únicament de petites operacions o

bé de canvis a la pàgina que no requereixin noves dades del servidor.

Imaginem que volem que un botó canviï quan hi passem el cursor per sobre.

Podem tenir ja les nostres dues imatges (abans i després del ratolí) carregades

i mostrar-ne l'una o l'altra a voluntat sense haver de fer peticions al servidor

de la nova imatge o carregar la pàgina sencera novament.

Aquest és l'espai d'operativitat que ocupa JavaScript. És un llenguatge de pro-

gramació incorporat en el codi de la pàgina HTML i executat en el client, pot

fer càlculs i a més modificar el DOM10 del document.

Com hem vist, JavaScript és el llenguatge de programació natiu de l'HTML.

Per a fer un estudi en intensitat de JavaScript, les seves possibilitats i capaci-

tats, recomanem a l'estudiant que revisi la documentació de l'especificació de

JavaScript.

Hi podrà veure totes les possibilitats que té amb exemples pràctics i tot luxe

de detalls.

Aquí senzillament, a partir d'un exemple pràctic i bàsic, tractarem d'explicar

els rudiments del JavaScript perquè l'estudiant se'n faci una idea general.

(10)El DOM seria la "imatge en un
arbre nodal" del document que
té el navegador-client, la qual co-
sa implica la possibilitat d'actuar
tant sobre l'HTML com sobre CSS,
que són els elements que podem
trobar en el DOM per recuperar o
modificar.

https://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference
https://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Cálcul</title>

<script language="javascript" type="text/javascript">

   function tradueix(){

var valorP = document.ejemploJS.pelas.value;

var valorE = document.ejemploJS.eurito.value;

if(valorP > 0){

      valorE = valorP/163;

      alert( valorP + " Pesetas, son \n" + valorE + " Euros.");

}

else{

      valorP = valorE * 163;

      alert( valorE + " Euros, son \n" + valorP + " Pesetas.");

}

}

function menVaig(){

      alert("Me'n vaig a GOOGLE...");

      document.location = "http://www.google.com";

}

</script>

</head>

<body>

<script language="javascript" type="text/javascript">

document.write("<h1>El títol el possem directament amb JavaScript</h1>");

</script>

<h2>Aquest títol está fet amb HTML</h2>

<form name="ejemploJS" method="post" action=""

onsubmit="tradueix()">

<label>Pesetas</label>

<input type="text" name="pelas" value="0" />

<label>Euros</label>

<input type="text" name="eurito" value="0" />

<input type="submit" value="Tradueix" />

<input type="reset" value="Reset" />

</form>

<a href="javascript:menVaigy();"> Vull anar a un altre lloc... </a>

</body>

</html>
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Després de l'encapçalament que ja coneixem, a la secció <head> trobem l'script

de JavaScript. Pot anar a qualsevol lloc del document entre les etiquetes

<script></script>

És habitual acompanyar l'script dels atributs:

language="javascript" que indica el llenguatge de programació.

type="text/javascript" que indica el tipus de text contingut en l'script.

El <script> no es visualitza en el document, però en forma part; no hi ha

cap problema, tal com hem vist anteriorment amb els fulls d'estil en cascada,

en situar-lo en un arxiu extern que es carregarà en el document en temps

d'execució, quan el navegador carregui la pàgina.

Per a usar un arxiu extern en lloc d'escriure'l en <head> el referenciarem de

la manera següent:

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="js/elmeuarxiuJS.js"></script>

Observeu que <script> és buit, el contingut amb les instruccions en aquest

cas seria dins de l'arxiu miarchivoJS.js en el subdirectori /js dependent de la

mateixa arrel de l'HTML amb què estiguem treballant.

Encara que no exclusivament, el que solen contenir els arxius JS o els

<script> són funcions escrites seguint la sintaxi de JavaScript, que no és gai-

re diferent de la sintaxi d'altres llenguatges de programació, encara que té les

seves peculiaritats.

Hem definit en el nostre arxiu una funció anomenada tradueix(). Els parèn-

tesis ens assenyalen que es tracta d'una funció i les instruccions que haurà

d'executar es tanquen entre claus {}.

Recomanació

Referent a això recomanem a l'estudiant que repassi aquest llenguatge de programació
abans de llançar-se a desenvolupaments de funcions complicats. D'altra banda, no resulta
gaire difícil buscar les funcions que necessitem en algun document del web i copiar-les i
enganxar-les en el nostre per després adaptar-les als nostres interessos sempre que siguem
capaços de llegir correctament el codi per tal de poder-hi fer les adaptacions oportunes.

function tradueix(){

var valorP = document.ejemploJS.pelas.value;

var valorE = document.ejemploJS.eurito.value;

if(valorP > 0){

      valorE = valorP/163;

      alert( valorP + " Pesetas, son \n" + valorE + " Euros.");

}

else{

      valorP = valorE * 163;
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      alert( valorE + " Euros, son \n" + valorP + " Pesetas.");

}

}

L'execució de la funció és senzilla, per als qui estiguin familiaritzats amb els

llenguatges de programació; si no és així, és convenient aprofundir una mica

en el tema, tal com hem indicat. Abans de continuar, donarem per fet que es

coneixen els rudiments de la programació per a no estendre'ns en l'explicació

dels seus conceptes fonamentals.

Es declaren variables a partir de la paraula var i un nom i se'ls assigna un valor

a partir del signe igual:

var valorP = document.ejemploJS.pelas.value;

var valorE = document.ejemploJS.eurito.value;

El que és peculiar és que els valors els prenem del formulari en HTML que hem

creat a la pàgina:

<form name="ejemploJS" method="post" action="" onsubmit="tradueix()">

<label>Pesetas</label>

<input type="text" name="pelas" value="0" /><br/>

<label>Euros</label>

<input type="text" name="eurito" value="0" /><br/><br/>

<input type="submit" value="Traduce" />

<input type="reset" value="Reset" />

</form>

Els valors de les variables, els prenem del document actual document, del for-

mulari ejemploJS i del nom de l'entrada pelas o eurito i així componem la va-

riable document.ejemploJS.pelas.value; que ha estat carregada quan l'usuari

fa clic en Traduce per mitjà de l'operativitat del formulari <form>.

Aquesta variable document.ejemploJS.pelas.value; s'ubica en el que es co-

neix com el document object model (DOM), que seria la imatge nodal del docu-

ment que guarda el navegador, per a poder-lo generar i treballar-hi.

Treballem les variables amb un if(valorP�>0) i algunes operacions numèriques

amb les variables i acudim a una funció molt útil en JavaScript "alert()" que

ens permet mostrar el resultat en un finestra sense més complicacions.

Encara que aquest és el model més senzill, es pot fer molt més que tot això;

en suma, es pot dinamitzar la pàgina a voluntat sempre que ens mantinguem

en els elements disponibles en el document existent en el nostre client o na-

vegador.

Web recomanat

Per a més informació sobre
DOM:
http://www.w3.org/
TR/2004/REC-DOM-Le-
vel-3-Core-20040407/
core.html#ID-1590626202.

http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/core.html#ID-1590626202
http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/core.html#ID-1590626202
http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/core.html#ID-1590626202
http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/core.html#ID-1590626202
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Un exemple molt interessant i que enllaça amb el que hem après sobre <div>

seria generar un document amb <div> buides que anirem omplint dinàmica-

ment amb funcions JavaScript, disparades des d'enllaços o formularis que ani-

ran canviant el contingut intern de les <div> establertes i mostraran diferents

documents o documents modificats d'acord amb les interaccions de l'usuari.

L'ús de <form> i el seu funcionament pot resultar en principi una mica com-

plicat per a qui comença en aquest camp, així que hem afegit una funció molt

més senzilla per poder provar el funcionament de l'esquema de treball de Ja-

vaScript:

function menVaig(){

      alert("Adeu me'n vaig a GOOGLE...");

      document.location = "http://www.google.com";

}

Fixeu-vos com de senzill és desencadenar-la tan sols des d'un simple enllaç:

<a href="javascript:menVaig();"> Vull anar a un altre lloc... </a>

N'hi ha prou que creem la funció en un script i l'assignem com a valor en

l'atribut href de l'etiqueta <a>.

Finalment, també hem afegit un exemple de com es pot escriure el mateix

HTML des d'un <script> JavaScript inclòs entre l'HTML del document, per-

què es vegi una altra de les capacitats més elementals:

<script language="javascript" type="text/javascript">

document.write("<h1>El títol el possem directament amb JavaScript</h1>");

</script>

En principi resulta evident que és molt més senzill escriure directa-

ment l'HTML; tanmateix podria interessar-nos escriure diferents coses amb

document.write() segons quins esdeveniments o situacions, avaluant una ex-

pressió i, en aquest cas, fer-ho així ja no resulta estàtic sinó dinàmic i molt més

creatiu i obert, tal com podem induir en el codi següent basat en una decisió:

<script language="javascript" type="text/javascript">

if(expresion){

      document.write("<h1>Sí</h1>");

      }

else { document.write("<h1>No</h1>"); }

</script>

Farem un petit repàs de la situació per a l'estudiant que decideixi posar fil a

l'agulla:

JavaScript server-side

Existeix ja una tecnologia Ja-
vaScript server-side que seria
la corresponent a la JavaScript
habitual del client, però no hi
dedicarem aquí espai, encara
que seguint l'enllaç l'estudiant
podrà aprofundir en el tema.

http://research.nihonsoft.org/javascript/ServerReferenceJS12/index.htm
http://research.nihonsoft.org/javascript/ServerReferenceJS12/index.htm
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1) Si necessitem operar amb valors d'una manera dinàmica i no els po-

dem inserir prèviament en l'HTML estàtic de la nostra pàgina resulta

recomanable utilitzar JavaScript.

2) L'etiqueta que ens permetrà fer-ho és <script>.

3) Disposem de tres modalitats,

 a) el <script> en <head>,

 b) incloure'l en <body>, o

 c) fer-ho en un arxiu extern.

4) Les formes més habituals d'activar la funció són l'ús de formularis i

d'enllaços href.

5) Les variables que declarem tenen l'àmbit del document HTML (in-

closos els referenciats en <head>).

6) Perquè documents HTML diferents comparteixin aquestes variables

cal utilitzar els URL enviats o les variables de formulari i una metodolo-

gia específica per a capturar-les en el document d'arribada. Es recomana

aprofundir en el tema abans de llançar-s'hi.

7) La funció alert() és una bona manera de depurar codi, ja que ens

permet esbrinar el valor d'una variable en un moment determinat.

Som conscients que les instruccions són escasses i fa falta més documentació

per a fer-se una idea clara de tot el que es pot fer amb JavaScript, però l'abast

d'aquest document és limitat i resulta difícil sintetitzar tanta d'informació.

No obstant això, els enllaços que hem ofert ajudaran molt si l'estudiant deci-

deix llançar-se a la programació d'elements JavaScript, i hi ha molts manuals

i exemples que ens hi ajudaran.

6.4. El DHTML

DHTML és l'acrònim de dinamic� hypertext�markup� language ('llenguatge

d'etiquetatge d'hipertext dinàmic'). En realitat, no és una tecnologia nova o

diferent. En el seu moment van aparèixer les primeres versions de JavaScript

i CSS, la qual cosa va comportar que l'estàtic HTML fes un pas endavant i co-

mencés a usar aquestes tres tecnologies alhora HTML + JavaScript + CSS.

Davant el document estàtic que es podia trobar en aquell moment en el WWW

aquesta combinació de tecnologies va reconvertir l'estatisme de l'HTML en

una cosa dinàmica, i per això s'hi va atorgar aquest nom HTML dinàmic.

Com podrem veure, el DHTML no és una cosa diferent de JavaScript; en re-

alitat, va rebre aquest nom l'aplicació intensiva de JavaScript + CSS per a la

navegació, disseny i maneig de documents HTML.
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Al mateix temps van aparèixer el llenguatge VBScript i els ActiveX, tecnologi-

es molt semblants a JavaScript però que hem obviat en aquest document, per-

què són tecnologies propietàries d'una empresa i requereixen la subordinació

als seus interessos per a utilitzar-los al contrari de tota la resta de tecnologies

recomanades en aquesta assignatura que són d'ús obert i gratuït.

6.5. El Java

El primer que cal dir és que el Java no té absolutament res a veure amb JavaS-

cript per molt que el nom sembli indicar el contrari.

La tecnologia Java treballa tant en la posició a) amb miniaplicacions de ser-

vidor (servlets) que s'executen al servidor i es comuniquen amb la pàgina cli-

ent, com en la posició b) amb miniaplicacions (applets) que són inserides a

les pàgines HTML del client però tenen capacitats múltiples, tantes com un

programa d'ordinador efectuat en C o C++; de fet, moltes vegades, alguns dels

programes no web que utilitzem estan programats amb Java i treballen sobre

una màquina�virtual�Java al nostre ordinador.

Fins i tot, Java és capaç de crear utilitats que posen en relació miniaplicacions

del client amb miniaplicacions de servidor del servidor que mantenen comu-

nicació i actuacions en ambdues parts de la dinàmica del web.

Per a programar amb JAVA és necessari un SDK (software development kit) i

resulta un llenguatge compilat i no de text tal com el que hem vist fins ara.

L'SDK permet crear les fonts de les aplicacions i aquestes es compilen en mi-

niaplicacions o miniaplicacions�de�servidor que s'insereix a les pàgines web

com a objectes independents (<object>).

6.6. El Flash

El Flash que, a diferència de tot l'anterior, no és una utilitat gratuïta i està

vinculada al fet que disposem del programa Flash�Macromedia en alguna de

les seves versions. És molt comú a les pàgines web i per això no la deixem

d'incloure en aquest apartat de recursos avançats.

S'utilitza (de vegades en excés), en el millor dels casos, per a donar vistositat

a les pàgines i, en el pitjor, per a fer una pàgina únicament i exclusivament

en un quadre de Flash amb molts moviments i navegacions fascinadores però

molt llunyanes de l'objectiu que entenem nosaltres que ha d'orientar el WWW.

Encara que, com en tots els casos, si una persona creu que el que necessita és

un Flash, doncs endavant.

Enllaç principal de la
tecnologia JAVA

L'enllaç principal de la tecno-
logia JAVA és el web propieta-
ri http://www.sun.com i hi po-
dem trobar molts elements per
descarregar si estem interessats
a avançar en aquest tipus de
programació. Elements JAVA.

http://www.sun.com
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
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Per tal de poder programar amb Flash hem d'adquirir el programa o de

moment descarregar-ne una versió de prova de l'adreça següent: http://

www.adobe.com/downloads/.

La seva interfície és complicada, però amb algunes pràctiques es poden acon-

seguir resultats interessants en unes quantes sessions.

6.7. El PHP

PHP és la tecnologia de script que s'ha imposat a la Xarxa pel que fa a aplica-

cions o treball server-side (del costat del servidor). Encara que pot funcionar

en servidors com Apache en format CGI-BIN o bé com mòduls del servidor,

el més habitual és que s'utilitzi en format script i només text per dir-ho d'una

manera senzilla.

Les sigles PHP signifiquen PHP hypertext pre-processor ('preprocessador

d'hipertext de pàgina d'inici personal'); curiosament, doncs, el seu significat

inicial va ser més concorde a les sigles (personal home page). Tanmateix, el pri-

mer nom en fa més comprensible el funcionament: el PHP és un llenguatge

interpretat�o�preprocessat�pel�servidor al contrari que anteriorment en el Ja-

vaScript que era un llenguatge interpretat pel client. Es recomana a l'estudiant

revisar la diferència entre llenguatges de programació compilats i interpretats. Tant

PHP com JavaScript funcionen interpretats i en mode text. No s'ha de crear un

arxiu especial (binari, compilat) perquè funcionin. Els seus arxius són de text

pla i es poden crear amb qualsevol editor bàsic de text.

Els arxius que contenen codi PHP allotjats al servidor porten l'extensió .php. A

l'interior normalment hi pot haver tant codi HTML normalitzat, com elements

PHP.

http://www.adobe.com/downloads/
http://www.adobe.com/downloads/
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Un document PHP que només inclogui codi php començarà per:

<?php

I el seu codi acabarà per:

?>

Vegem-ne un exemple senzill:

<?php
echo "Hola Món";
?>

Enllacem aquí ara aquest document i hi fem clic per comprovar que no es veu

absolutament res si ho fem al nostre ordinador.

Evidentment, necessitem que l'arxiu estigui allotjat en un servidor perquè sigui

aquest el que processi l'arxiu i la instrucció echo i que, com a resultat, en el

nostre client-navegador apareguin les paraules Hola Món.

Què ha ocorregut? A diferència del full HTML que ha estat enviat pel servidor

al client i aquest l'ha processat, en el cas del PHP el que ha ocorregut és que

el servidor ha processat l'arxiu .php i ha enviat el resultat (.html) al nostre

client-navegador que visualitza el producte del procés dut a terme amb PHP.

Vegem-ho en un gràfic:

Quin és el gran avantatge de tot això? El codi es pot generar en l'instant en el

qual el client es connecta, no és necessari crear pàgines que quedin allotjades

al servidor, sinó pàgines capaces de generar codi HTML (muntar un arxiu) i

afegir-hi el codi, en aquell moment i d'acord amb una sèrie de variables (qui

és l'usuari, quin client s'usa, quina intenció té l'usuari, a quina secció del nos-

tre lloc web ens trobem), de manera que cada usuari veu una pàgina diferent

generada a partir d'una sèrie de funcions PHP que s'executen al servidor.

En posarem un exemple senzill.

../../img/code23ct.php
../../img/code23ct.php
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Imaginem que estem treballant amb HTML normal, ens connectem i posem en el nave-
gador http://www.mipagina.edu/index.html

i en aquest moment el servidor envia aquesta pàgina al client:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Document sense títol</title>
</head>
<body>
<p>Hola món</p>
</body>
</html>

I el client la visualitza.

En el cas de PHP, el que faríem seria connectar amb http://www.mipagina.edu/index.php
i index.php contindria un codi semblant al següent:

<?php
echo "<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 
'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'>\n";
echo "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>\n";
echo "<head>\n";
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; 
charset=utf-8' />\n";
echo "<title>Document sense títol</title>\n";
echo "</head>\n";
echo "<body>\n";

echo funcio_que_torna_HTML($saluda);

echo "</body>\n";
echo "</html>\n";
?>

Tal com es pot apreciar, no existeix directament el codi HTML sinó que les

funcions de PHP com echo (mostrar text en pantalla) i una altra d'hipotètica

que ens hem inventat funcio_que_torna_HTML($saluda) serien les encarre-

gades de generar l'HTML en el servidor que després s'enviaria al client (el nos-

tre navegador) ja com un pàgina normal, però, per dir-ho d'una manera sen-

zilla, "cuinada" prèviament en PHP.

La sintaxi de les funcions de PHP (amb diferències evidents) és molt semblant

a la de JavaScript, de manera que si hem après aquest llenguatge després n'hi

haurà prou que fem les adaptacions oportunes i moltes biblioteques creades

en JavaScript podran ser transcrites fàcilment a PHP.

Per a treballar amb PHP necessitem que la màquina que l'executi compleixi

les condicions següents:

1) Servidor d'arxius (normalment Apache) instal·lat.

2) Mòduls, CGI o PHP text activat al servidor Apache perquè es puguin exe-

cutar les funcions PHP.

3) Base de dades MySQL que, encara que no és estrictament necessària amb

PHP, per poc que es practiqui es fa imprescindible.

http://www.mipagina.edu/index.html
http://www.mipagina.edu/index.php
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Amb aquesta finalitat podem trobar en el Web paquets que són capaços de

convertir el nostre ordinador personal en un servidor de pràctiques; amb un

sol cop de ratolí i carregant un únic programa obtenim totes aquestes presta-

cions al nostre mateix ordinador. I d'aquesta manera podem fer la pràctiques

que considerem oportunes abans d'enviar-ho tot a un servidor extern situat a

Internet o en un hostatge que puguem obtenir gratuït o de pagament.

Les dues eines que compleixen aquesta condició en sistemes Windows són:

• EasyPHP

• WAMP

En deixem aquí els enllaços perquè l'estudiant pugui experimentar i intro-

duir-se en l'interessantíssim món del PHP una vegada hagi assimilat les tecno-

logies més bàsiques com HTML, CSS i JavaScript

Webs recomanats

Core JavaScript 1.5 Reference: https://developer.mozilla.org/en/
Core_JavaScript_1.5_Reference

W3C Recommendation: The DOM Structure Model: http://www.w3.org/TR/2004/REC-
DOM-Level-3-Core-20040407/core.html

Server-Side JavaScript Reference v1.2: http://research.nihonsoft.org/javascript/ServerRe-
ferenceJS12/index.htm

Java SE Downloads: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

Adobe: http://www.adobe.com/

Flash descarga: http://www.adobe.com/downloads/

EasyPHP (Apache, PHP y MySQL): http://www.easyphp.org/

Wampserver (Apache, PHP y MySQL): http://www.wampserver.com/

Lectures recomanades

E.�D'Andrea (2005). Curso profesional de programación PHP5. Barcelona: Infor Book's.

J.�Bobadilla;�S.�Alonso (1999). HTML dinámico a través de ejemplos. Madrid: Ra Ma.

C.�Cosentino (2004). Esencial PHP. Madrid: Prentice Hall.

Diversos�autors (2002). Creación de sitios web con PHP4. Madrid: McGraw Hill.

J.�Frentzen;�H.�Sobotka (1999). Superutilidades para JavaScript. Madrid: McGraw Hill.

T.�Negrino;�D.�Smith (2001). JavaScript. Madrid: Prentice Hall.

J.�Peña;�C.�Vidal (2001). Flash 5. Madrid: McGraw Hill.

http://www.easyphp.org/
http://www.wampserver.com/
https://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference
https://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference
http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/core.html
http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/core.html
http://research.nihonsoft.org/javascript/ServerReferenceJS12/index.htm
http://research.nihonsoft.org/javascript/ServerReferenceJS12/index.htm
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/downloads/
http://www.easyphp.org/
http://www.wampserver.com/
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7. Avaluació de recursos digitals en línia

7.1. Introducció: la necessitat d'avaluar

La facilitat de publicació que permet Internet fa que proliferin pàgines web

sobre pràcticament qualsevol tema. L'impacte que està tenint Internet, espe-

cialment en l'àmbit acadèmic, de recerca i en l'empresa, ha provocat que ins-

titucions i professionals de la comunicació, la informació i la documentació i

el disseny desenvolupin tècniques�i�mètodes�d'avaluació de recursos digitals

en línia com a eines de control de qualitat de la informació, disseny i accés

als recursos existents en el Web.

La necessitat de l'avaluació de recursos digitals en línia es pot enfocar des de

diverses perspectives:

• D'una banda, és aplicable a l'avaluació�de�recursos�externs per empreses,

biblioteques, centres de documentació i universitats que incorporin direc-

toris i bases de dades de recursos web que satisfacin uns criteris de qualitat

com un servei per als seus clients o usuaris.

• De l'altra, en el disseny� o� auditoria de llocs web per a millorar-ne les

característiques de navegació i d'organització de la informació i obtenir

una millor posició en els resultats dels motors de cerca.

En la bibliografia�científica s'observa que els autors aporten diversos motius

a l'hora d'establir la necessitat d'una avaluació dels recursos del World Wide

Web:

Laura M. Boyer destaca la ràpida proliferació de fonts i la falta de control real

en alguns llocs, sense que hi intervingui cap revisor, editor, etc.

Codina assegura que és necessària l'avaluació perquè a mesura que s'estén la

publicació en el World Wide Web calen professionals que separin el soroll de

la vertadera informació, i aquests necessiten uns criteris clars i funcionals per

a dur a terme aquestes tasques.

Lectura recomanada

L.�Codina�Bonilla (2000). "Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indica-
dores y métodos". Revista Española de Documentación Científica (vol. 23, núm. 1, pàg. 9-44).

Web recomanat

L.�M.�Boyer (1998, maig).
Evaluation of Web resour-
ces [en línia]. Revisat 15
de febrer de 2000. <http://
wwwlibrary.csustan.edu/
lboyer/webe-
val/webeval.htm>

http://wwwlibrary.csustan.edu/lboyer/webeval/webeval.htm
http://wwwlibrary.csustan.edu/lboyer/webeval/webeval.htm
http://wwwlibrary.csustan.edu/lboyer/webeval/webeval.htm
http://wwwlibrary.csustan.edu/lboyer/webeval/webeval.htm
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7.2. Objectiu

L'objectiu principal d'aquest capítol és l'avaluació de recursos d'informació en

línia. S'estructurarà en un apartat conceptual i en la descripció de paràme-

tres i indicadors per a proporcionar els coneixements i protocols d'actuació

necessaris d'identificació que ajudin l'avaluació de recursos digitals i fonts

d'informació de qualitat publicats en Internet.

7.3. Definició

Avaluar és determinar el valor d'alguna cosa. L'avaluació, per tant, és

el procés que permet decidir sobre el valor d'una cosa.

En aquest context, per avaluar entendrem el procediment mitjançant el qual

s'intenta determinar, de la manera més àmplia possible, el valor o la qualitat

d'una seu web o un recurs digital en el seu conjunt.

7.4. Metodologies d'avaluació

Segons Codina un mètode d'avaluació de recursos digitals en línia ha de ser

útil, racional i compatible amb els nostres coneixements en matèria de siste-

mes d'informació i sistemes d'informació documentals.

Janet Alexander i Martha Tate suggereixen un mètode d'avaluació que inclou

els passos següents:

• Pas 1. Identificar el tipus de pàgina web.

• Pas 2. Usar una llista apropiada de criteris

• Pas 3. Basant-se en aquesta llista, determinar la qualitat relativa de la pà-

gina web.

Conclouen afirmant que les tècniques d'avaluació encara estan en desenvo-

lupament, que la tecnologia no ajuda la creació de normes i directrius i que

l'establiment d'un procés ha de ser evolutiu.

El mètode que proposa Codina és bastant similar. Després de fixar una llista

de paràmetres d'avaluació, seguint un criteri racional i justificat, s'estableixen

uns procediments per a mesurar-los o unes escales de qualitat. Després s'han

de determinar criteris d'exclusió i s'ha d'assignar prioritats als paràmetres i,

finalment, s'han d'indicar procediments per a atorgar puntuacions a cada pa-

ràmetre.

Web recomanat

J.�E.�Alexander;�M.�A.
Tate (1996c). The Web
as a Research Tool: Eva-
luation Techniques [en lí-
nia], 1996-1998. <http://
www.media-awareness.ca/
english/resources/educatio-
nal/teaching_backgrounders/
inter-
net/web_as_research_tool.cfm>

http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/internet/web_as_research_tool.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/internet/web_as_research_tool.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/internet/web_as_research_tool.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/internet/web_as_research_tool.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/internet/web_as_research_tool.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/internet/web_as_research_tool.cfm
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Sobre els criteris d'exclusió considera que si un recurs no arriba a complir

certs paràmetres no és susceptible de ser avaluat. Les prioritats i els nivells

s'estableixen segons l'escenari que cal avaluar, bé sigui per a la creació de direc-

toris, agències d'avaluació o auditories internes o externes; es pot donar més

pes a uns indicadors que a d'altres.

Finalment, s'han de construir unes taules en què s'assignin punts a cada parà-

metre per a després sumar-los i obtenir una puntuació global per a una pàgina

web. L'establiment nominal d'escales de qualitat no és essencial al mètode,

però és necessari ponderar els indicadors per a establir una valoració.

7.5. Criteris d'avaluació

Janet Alexander i Martha Tate asseguren que alguns criteris d'avaluació del

material imprès són encara apropiats per a l'avaluació de recursos web, però

que necessiten una revisió i una adaptació.

Aquests cinc criteris tradicionals al material imprès són:

1)�Precisió�o�fiabilitat�de�la�font: fa referència a la qualitat de la informació

de ser fidedigna i no contenir errors. També s'ha de tenir en compte si hi ha

un editor o algú que s'hagi encarregat de revisar l'obra.

2)�Autoritat: es té en compte la qualificació de l'autor per a escriure sobre el

tema, i també la bona consideració de la persona que publica l'obra.

3)�Objectivitat�en�el�plantejament: s'ha d'observar si la informació presen-

ta algun biaix, o en quin grau la informació intenta inclinar l'opinió de

l'audiència.

4)�Actualitat: és important si el contingut del treball està posat al dia i si la

data de publicació està clarament indicada.

5)� Cobertura: interessa saber el nombre de temes inclosos en el treball i si

estan tractats en profunditat.

Tanmateix, també és necessari considerar altres factors essencials de les pàgines

web:

• El context, que pretén situar el recurs que cal avaluar en un context carac-

teritzat per l'adequació a l'audiència a qui va dirigit i que té factors com

l'abast o manera de tractar un tema, l'audiència i l'autoria.

• El contingut com a punt principal en l'avaluació dels recursos, desglossat

en criteris que avaluen el rigor en el tractament de la informació, el volum,

la seva actualització, l'objectivitat amb què s'exposa i l'originalitat que té

quan que aporta un coneixement nou.

• L'accés�a�la�informació i la interactivitat constitueixen un aspecte to-

talment nou, ja que són qualitats d'Internet que el món imprès no té.

S'han d'analitzar la descàrrega d'informació i les seves condicions d'accés,

l'accessibilitat i capacitat d'ús, les restriccions que es puguin imposar en

l'accés, la presència o absència d'una política de cobrament per l'accés a
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la informació, els requeriments especials relacionats amb el maquinari, el

programari, els problemes entorn dels drets d'autor, la capacitat de recupe-

ració de la informació i la seva capacitat d'ús, la interactivitat i la qualitat

dels enllaços de l'hipertext.

• La popularitat o l'impacte, també denominat visibilitat o nombre de pà-

gines web que mantenen enllaços cap al web objecte d'estudi, ha estat

equiparada a les citacions bibliogràfiques rebudes, i ha centrat l'atenció

d'un corrent d'estudi que pretén aplicar les tècniques de la bibliometria a

aquests documents nous.

La bibliometria

La bibliometria aplica mètodes matemàtics i estadístics a la producció de literatura cien-
tífica amb l'objectiu d'estudiar i analitzar els resultats de l'activitat científica. Vegeu: Cy-
bermetricsLab, CCHS-CSIC: http://internetlab.cindoc.csic.es/index.asp

• L'autodescripció fa referència a la descripció que es fa en una pàgina de la

mateixa pàgina. Una bona descripció afavorirà la recuperació de la pàgina

amb els motors de cerca i les agències d'avaluació, fonamentalment a partir

del títol i de les metaetiquetes i les metadades.

• El disseny i l'estètica, que es tradueixen en llegibilitat i ergonomia, i

aporten l'estructura del document.

• I finalment els serveis que s'ofereixen, i que caracteritzen aquest medi in-

teractiu.

7.5.1. El context

El primer grup de criteris pretén situar el recurs que cal avaluar en un context.

És necessari saber quins són els objectius de la pàgina web que avaluarem, i

també l'audiència a la qual va dirigida i establir si pot ser útil per als nostres

usuaris. Aquestes dades poden ser definitives per a continuar o no amb el pro-

cés d'avaluació.

Establir el context d'un recurs del web, tanmateix, pot ser difícil. Incloem di-

versos elements per a tenir en compte: l'abast, l'audiència i l'autoritat.

• Entenem per abast tant la forma de tractar el tema com els objectius que es

persegueixen amb la publicació d'aquesta pàgina web. Respecte als objec-

tius, cal identificar quins són, veure si estan clarament establerts en la ma-

teixa pàgina i comprovar si el recurs compleix els objectius que es proposa.

• L'audiència / els usuaris. Partint de la necessitat de conèixer els nostres

usuaris i les seves necessitats d'informació, si considerem una pàgina web

com un servei que els oferim, ha de tenir en compte a qui va dirigit.

L'audiència està molt relacionada amb els objectius perseguits. Ens hem

de preguntar quina és l'audiència a la qual va dirigit el recurs, si el nivell

és adequat per a aquesta audiència i si el recurs satisfarà les necessitats dels

usuaris previstos.

http://internetlab.cindoc.csic.es/index.asp
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• L'autoria: responsabilitat i solvència: En general, es refereix a si el ma-

terial és una creació d'una persona o organització a les quals es reconeix

coneixement definitiu en una àrea temàtica concreta. Un dels factors que

han contribuït a estendre la popularitat del Web és la facilitat amb què

gairebé tothom hi pot publicar. Aquest factor, encara que és un dels seus

punts forts, representa un repte en l'avaluació. És difícil verificar qui té

la responsabilitat última de la publicació del material. Algunes de les pre-

guntes que es plantegen per a aplicar aquest criteri són les següents:

– Qui és l'autor del document o del lloc web?

– Se'n donen les afiliacions i qualificacions?

– Hi ha informació de contacte: adreça, número de telèfon, adreça elec-

trònica?

– Qui és l'organització que el publica o patrocina? Hi ha un enllaç a la

seva pàgina principal?

– És una pàgina personal o institucional?

7.5.2. El contingut

El contingut és el punt principal en l'avaluació dels recursos. En la política

d'INTUTE s'indica que l'interès principal rau en la informació continguda en el

recurs. La qualitat del disseny o l'aparença tenen un interès secundari, encara

que poden afectar la utilitat dels recursos.

• Rigor�en�el�tractament�de�la�informació: aquest criteri fa referència al fet

que la informació és fiable i que no hi ha errors. També és un dels criteris

aplicats tradicionalment als documents impresos.

Hem d'observar amb deteniment els punts següents:

– És la informació vàlida, fiable?

– S'utilitza una ortografia i una gramàtica correctes?

– Estan les dades comprovades?

– Es documenten les fonts d'informació utilitzades?

– Hi ha enllaços a aquestes fonts d'informació?

– És verificable?

• Exhaustivitat,�volum�de�la�informació: en les fonts impreses inclouen

freqüentment un prefaci o introducció al principi de la publicació que

expliquen els temes tractats en el treball, la profunditat o el nivell amb

què s'estudien i el públic a qui van dirigits.

La cobertura dels recursos en el Web ens pot oferir més complicacions. A les

pàgines web o als llocs sol faltar l'equivalent a un prefaci o introducció, la

cobertura no s'aprecia tan ràpidament. Recórrer totalment un lloc web pot ser

molest, per la qual cosa només l'existència d'un índex�o�un�mapa�del�lloc en

el qual s'incloguin tots els temes tractats i la profunditat de l'estudi ens poden

ajudar.

Web recomanat

The Intute Con-
sortium: http://
www.intute.ac.uk/about.html

http://www.intute.ac.uk/about.html
http://www.intute.ac.uk/about.html
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• Actualització: expressa fins a quin punt un material està al dia. Ha

estat considerat tradicionalment un dels criteris per a avaluar fonts

d'informació. Com que no hi ha directrius establertes per a incloure les

dates en les pàgines web, pot ser difícil determinar l'actualitat de les fonts

de la Xarxa. Freqüentment, les dates de publicació no apareixen o, si apa-

reixen, es confon fàcilment la data en la qual es va crear el document, la

data en la qual es va posar en el web i la data en la qual es va modificar

per última vegada.

• Objectivitat: és important intentar assegurar l'objectivitat del proveïdor

d'informació. Si estem familiaritzats amb la font d'informació a la Xarxa,

avaluar-ne l'objectivitat no presentarà probablement més dificultats que

les que ofereixen els materials impresos. Però pot ser difícil determinar

l'objectivitat d'una pàgina web, llevat que l'objectiu de l'individu o grup

que presenta la informació estigui clarament establert.

• Originalitat: si el recurs ens ofereix una informació que només podem

aconseguir per mitjà de la seva consulta.

7.5.3. L'accés i la interactivitat

S'inclouen en aquest grup:

1)�Descàrrega�i�condicions�d'accés

Alguns autors entenen que aquest ha de ser el primer criteri que cal tenir en

compte, ja que abans de jutjar la qualitat d'un recurs cal localitzar-lo i accedir

al servidor on es troba el document. Són aspectes que estan relacionats amb la

primera impressió que reben els usuaris del lloc web: facilitat de connexió i de

descàrrega, identificació del lloc, restriccions d'accés, accessibilitat i capacitat

d'ús, política de cobrament, requeriments especials, copyright... i altres qües-

tions que s'han de resoldre abans que es pugui usar la informació continguda

al lloc.

2)�Capacitat�de�recuperació�i�facilitat�d'ús

Web recomanat

Evaluating the Quality of
Internet Information Sour-
ces: http://www.eric.ed.gov/
ERICWebPortal/cus-
tom/portlets/recordDe-
tails/ detailmini.jsp?_nfpb=
true&_&ERICExtSearch_
SearchValue_0=ED412927&
ERICExtSearch_
SearchType_0=no&
accno=ED412927

Si el recurs que estem seleccionant i avaluant ha de ser utilitzat per uns usuaris

concrets, hem de tenir molt presents quins seran els seus coneixements i les

seves capacitats tècniques per a establir si seran capaços d'extreure el màxim

rendiment al recurs concret, per la qual cosa ens haurem de fixar en els punts

següents:

La usabilitat i
l'accessibilitat

La usabilitat i l'accessibilitat
d'un recurs estan afectades per
les característiques d'Internet
com a mitjà de publicació. Es
tracta d'uns trets que no existi-
en en el món imprès.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED412927&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED412927
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• Serveis�de�recuperació�de�la�informació: és possible fer cerques per pa-

raules o frases? Es poden utilitzar operadors booleans? Es poden utilitzar

altres operadors: proximitat, comparació...?

• Ajuts: hi ha ajuts per a la recuperació i sistemes de recuperació

d'informació addicionals (tesaurus, llistes de temes...)?

3)�Navegació�i�representació�de�la�informació

Vegeu també

Vegeu l'apartat 8, "Arquitectu-
ra de la informació".

La navegació es refereix a la facilitat amb què els documents poden ser explo-

rats, que està relacionada amb l'arquitectura de la informació.

És convenient que el recurs disposi d'un sumari�general i que aquest es trobi

a la primera secció del web. Es considera bàsic que des de qualsevol node es

vagi al sumari principal amb un sol clic i que des de qualsevol node s'arribi a

qualsevol de les seccions principals.

4)�Interactivitat

A part de la capacitat de recuperació, considerada per Codina com la prime-

ra forma d'interactivitat, a un primer nivell, hem de comprovar si es poden

plantejar preguntes, suggeriments a l'administrador web. Però també hem de

buscar si s'ofereix alguna altra forma d'interactivitat, com, per exemple, l'ús

de formularis.

5)�Enllaços

Un dels aspectes que distingeixen els recursos d'Internet basats en l'hipertext

és l'habilitat d'enllaçar un document amb materials o recursos relacionats.

La qualitat dels enllaços es refereix a la seva utilitat i a la claredat amb què

estan descrits. És necessari distingir si ofereixen una simple llista d'enllaços a

altres seus o una vertadera selecció, descrits, actualitzats i on les seus enllaçades

han estat avaluades.

6)�Visibilitat�(popularitat,�impacte)

Un dels criteris que proposa Codina, i que no sol aparèixer en altres propos-

tes, és la visibilitat. Aquesta es mesura pel nombre d'altres pàgines web que

mantenen enllaços cap al web objecte d'anàlisi, i de vegades s'utilitza com un

criteri de qualitat.

El fet que altres autors o institucions enllacin les seves pàgines web amb una

pàgina determinada ens pot fer pensar lògicament que l'han considerat de

certa qualitat. Els enllaços han estat equiparats a les citacions bibliogràfiques

rebudes i han centrat un corrent d'estudis que pretenen aplicar les tècniques

de la bibliometria tradicional a la nova situació creada per Internet.

Informació coherent

És imprescindible una coherèn-
cia en la navegació, és a dir,
un estil informatiu coherent
que afecti: colors, icones, tipus
de menús.
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7)�Autodescripció

L'últim criteri d'aquest grup fa referència a la descripció que es fa en una pàgina

de la mateixa pàgina. Aquestes dades identificatives seran les que els motors

de cerca "llegeixin" de la pàgina i les que tindran en compte a l'hora d'oferir

resultats per a les qüestions que se'ls plantegin.

És necessari, doncs, ser curós en la fase del disseny i intentar donar una in-

formació completa i encertada en aquests camps. Les pàgines web que estan

ben autodescrites són més accessibles a partir dels motors de cerca i agències

d'avaluació, per la qual cosa és més fàcil que siguin localitzades i utilitzades.

Perquè una pàgina web estigui ben autodescrita ha de tenir:

• Títol: un títol transparent.

• Contingut: els primers paràgrafs del web i els primers nodes contenen text,

no gràfics, en què se'n fa explícit el contingut.

• Les metaetiquetes s'ubiquen a la secció HEAD d'un document HTML. La

inclusió d'aquestes metaetiquetes permet al motor de cerca localitzar ràpi-

dament els recursos que contenen l'equació de cerca.

7.5.4. El disseny i l'estètica (llegibilitat i ergonomia)

Els criteris de disseny estan molt relacionats amb la navegabilitat. Es tracta de

dos grups de criteris que gairebé no tenien significat en l'avaluació de fonts

impreses. Internet ha requerit nous indicadors per a analitzar unes caracterís-

tiques que abans no existien.

Web recomanat

Metadatos DCMI Home: Du-
blin Core Metadata Initiative:
http://dublincore.org/

Gene Wilkinson, Lisa T. Bennett i Kevin M. Oliver opinen que la capacitat

d'ús de la informació depèn de com s'organitzi. Dins de l'estructura de la in-

formació i el disseny preveuen punts com l'estructura del document i si el do-

cument segueix unes normes estandarditzades de disseny com, per exemple,

establir-ne els objectius, descriure'n l'abast, incorporar interactivitat o propor-

cionar una varietat de formats.

Així, de manera general, es destaca que:

Web recomanat

Evaluando la calidad de las
fuentes de información del
Internet: Listado consolida-
do de criterios de evaluaci-
ón e indicadores de calidad:
http://www.sg.inter.edu/lisc/
pub/criterios.html

http://dublincore.org/
http://www.sg.inter.edu/lisc/pub/criterios.html
http://www.sg.inter.edu/lisc/pub/criterios.html
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• El disseny ha de ser intuïtiu amb uns elements icònics clars.

• Les pàgines llargues o complicades s'han de dividir en arxius més

petits.

• Les imatges no han de servir només com a pura decoració, sinó que

han de proporcionar informació.

• Totes les pàgines han de tenir un títol curt, informatiu, descriptiu

amb una tipografia adequada que faciliti la lectura de la informa-

ció.

• Totes les pàgines han de tenir (convé incloure'l ja en la plantilla): la

data de l'última actualització, una adreça electrònica per a contactar

amb la persona responsable del contingut de la pàgina, enllaç a la

pàgina principal corresponent.

7.6. La catalogació dels recursos

Una vegada que es decideix avaluar un recurs, es procedeix a l'elaboració d'una

fitxa�descriptiva. La descripció de cada recurs serveix per a assessorar ràpida-

ment els usuaris del seu origen, contingut i naturalesa, la qual cosa permet als

usuaris decidir el valor de cada recurs per a la seva investigació.

Vegeu també

Vegeu l'apartat 8, "Arquitectu-
ra de la informació".

Les agències�d'avaluació es caracteritzen per la creació de descripcions indi-

viduals dels recursos d'Internet incorporats en les seves bases de dades, que

consten d'una sèrie de diferents atributs com ara títol, autor, URL, matèria, etc.

7.7. Eines d'anàlisi, avaluació i validació automàtiques

Els navegadors són molt resistents als errors en el codi HTML. L'avantatge és

que a diferència del codi d'un programa informàtic, les pàgines web es podran

visualitzar malgrat una mala codificació; indirectament, s'està propiciant la

creació de pàgines amb errors de codi HTML. L'altra és que els creadors de

pàgines web no es veuen obligats a ser curosos en la seva feina.

Models de plantilla

Codina suggereix un model de
fitxa descriptiva que inclou tres
models de plantilla: un per a
la identificació, un altre per a
l'anàlisi, anotació i tabulació i
un tercer per a les conclusions.
http://www.lluiscodina.com

Webs recomanat

Eines de validació W3C:
http://www.w3.org/Status,
http://www.w3.org/QA/To-
ols/

Aquesta codificació deficient no tindria més conseqüències si el Web no evo-

lucionés i no hi hagués desenvolupaments previstos més potents que exigei-

xen una codificació impecable com el Web semàntic i la possibilitat d'un ús

molt més "intel·ligent".

Web usable, accessible i localitzable

D'altra banda, una pàgina web, a més d'estar ben codificada, és convenient que sigui
usable, accessible i fàcilment localitzable, ja que difícilment podrà complir els seus ob-

Web recomanat

Guía Breve de la Web
Semántica (W3C): http://
www.w3c.es/Divulgaci-
on/Guiasbreves/WebSemanti-
ca

http://www.lluiscodina.com/
http://www.w3.org/Status
http://www.w3.org/QA/Tools/
http://www.w3.org/QA/Tools/
http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica
http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica
http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica
http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica
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jectius si no pot ser localitzada en un cercador o no pot ser visualitzada correctament per
persones amb algun tipus de discapacitat.

7.8. Plantilles i mètodes d'avaluació

Vegeu també

Vegeu l'apartat 8, "Arquitectu-
ra de la informació".

Primera llista de criteris apareguda a Espanya, proposada per Lluis Codina,

refermada pel màster de Documentació digital de la Universitat Pompeu Fabra,

conté mètodes, conceptes, procediments i plantilles d'anàlisi de llocs web i de

publicacions digitals. Tot el material és de domini públic i pot ser descarregat

lliurement.

L'article proposa l'elaboració d'un qüestionari d'avaluació per a seus web. Mit-

jançant l'estudi de la bibliografia especialitzada, analitza els criteris en què es

basa i exposa la metodologia; a continuació, descriu un qüestionari, format

per vuit blocs, dividits al seu torn en setze criteris i cent vint-i-cinc qüestions, a

què s'assigna puntuació ponderada; finalment, exposa les conclusions obtin-

gudes. El treball es complementa amb un annex que inclou el mateix qüesti-

onari i les taules de dades utilitzades en la seva elaboració.

Recopilació de mètodes d'avaluació de recursos en Internet.

Web recomanat

M.� D.� Ayuso� García;� V.� Martínez� Navarro (2005). "Protocolo de evaluaci-
ón de fuentes y recursos informativos en la sociedad del conocimiento: pro-
puestas, enfoques y tendencias". Revista General de Información y Documenta-
ción (vol. 15, núm. 1, pàg. 21-53). <http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?
name=Revistas2_Historico&id=RGID&num=RGID050512>

Aquest treball presenta un estudi de les propostes d'avaluació de fonts

d'informació publicades en Internet dutes a terme tant per estudiosos de la

matèria com per institucions científiques i acadèmiques. Conté un protocol

d'avaluació de proposta pròpia.

7.9. Les agències d'avaluació: definició, finalitats, objectius

Les agències�d'avaluació, tant especialitzades en una àrea concreta del conei-

xement, com d'àmbit més general, ofereixen als usuaris l'accés a una base de

dades de descripcions de recursos d'Internet, en la qual poden tenir la certesa

del fort control de la qualitat dels recursos, de manera que constitueix el pro-

ducte per excel·lència dins de l'avaluació de recursos digitals en línia.

Podem dir que les agències d'avaluació treballen seguint un principi: seleccio-

nen, classifiquen i cataloguen recursos d'Internet amb la finalitat d'ajudar en

la cerca i recuperació de la informació als seus usuaris.

Són un servei de qualitat controlada que reuneix les característiques següents:

• Servei en línia que ofereix enllaços a nombrosos llocs web o documents

en Internet (recursos).

Web recomanat

L.�Codina. Avaluació de
recursos digitals: http://
www.lluiscodina.com

Web recomanat

M.�Jiménez�Piano (2001).
"Evaluación de sedes web".
Revista española de Docu-
mentación Científica (vol.
24, núm. 4, pàg. 200).
<http://redc.revistas.csic.es/
index.php/redc/issue/vi-
ew/7>

Web recomanat

The World-Wide Web Vir-
tual Library Evaluation
of information sources:
http://www.vuw.ac.nz/
staff/alastair_smith/
evaln/evaln.htm

http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2_Historico&id=RGID&num=RGID050512
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2_Historico&id=RGID&num=RGID050512
http://www.lluiscodina.com
http://www.lluiscodina.com
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/7
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/7
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/issue/view/7
http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/evaln/evaln.htm
http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/evaln/evaln.htm
http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/evaln/evaln.htm
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• En primer lloc, elaboren una llista de criteris, estableixen una escala de

qualitat i fixen una metodologia d'avaluació.

• Els recursos passen per un procés de selecció acurat abans de ser inclosos

en el directori. Aquesta selecció és un procés intel·lectual, que es fa manu-

alment, seguint unes normes de qualitat preestablertes i publicades.

• Es duu a terme una descripció de continguts, des d'una ressenya curta fins

a una referència analítica. Això exclou automàticament els denominats

sumaris. No necessàriament s'han d'assignar paraules claus o termes con-

trolats, encara que és molt recomanable.

• Tenen una estructura o classificació establerta, per tant s'exclouen les llistes

de termes sense estructuració.

• Assignen manualment metadades per a cada recurs individual.

Per tant, podem dir que una agència d'avaluació és un organisme, del

sector públic o privat, que s'encarrega de la cerca, selecció i descripció

de recursos digitals seguint una metodologia i uns criteris establerts de

selecció i avaluació basats en la qualitat del recurs.

El Projecte Intute, de consulta gratuïta, va ser creat per un consorci de set uni-

versitats del Regne Unit i societats científiques. Finançat per Joint Informati-

on Systems Committee (JISC) (http://www.jisc.ac.uk/), és un directori selectiu

de recursos web en línia elaborat per una xarxa d'especialistes en les diferents

matèries, que classifica i descriu recursos de qualitat disponibles en Internet, i

que està dirigit a l'ensenyament i a la recerca acadèmica.

Exemple

INTUTE: http://
www.intute.ac.uk/

http://www.jisc.ac.uk/
http://www.intute.ac.uk/
http://www.intute.ac.uk/
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8. Arquitectura de la informació en llocs web

8.1. Introducció

L'arquitectura�de�la�informació (AI) té com a objectiu el disseny estructural

dels sistemes d'informació, especialment els que s'implementen amb tecnolo-

gia web. Comprèn l'organització de la informació, la seva retolació, el disseny

de la interacció, el disseny de navegació i el disseny de la interfície d'usuari

(Rovira, 2003).

El terme va ser encunyat per Richard�Saul�Wurman el 1975, qui el defineix

com:

"L'art i la ciència d'estructurar i classificar la informació amb l'objectiu de permetre a
l'usuari trobar la seva via de navegació cap al coneixement i la comprensió de la infor-
mació."

Encara que fins al 1998 Rosenfeld i Morville no el van popularitzar.

Arquitectura de la informació

Igual que la usabilitat, com veurem més endavant, manté una relació amb la psicologia,
interacció persona-ordinador o la sociologia, l'AI manté amb les ciències de la informació
i la documentació una relació directa, entre d'altres, amb la classificació i catalogació de la
informació, descripció o metadades, vocabularis controlats, la recuperació i visualització
d'informació i els estudis de necessitats d'informació d'usuaris.

Lectures recomanades

R.� Ronda� León. Arquitectura de Información: análisis histórico-conceptual y La Arquitec-
tura de la Información y las Ciencias de la Información. A: No Solo Usabilidad. ISSN:
1886-8592. http://www.nosolousabilidad.com/articulos/ai_cc_informacion.htm  http://
www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm

L.�Rosenfeld;�P.�Morville (2002). Information Architecture for the World Wide Web. Desig-
ning Large-Scale Web Sites. Califòrnia: O'Reilly.

8.2. Objectiu

Els objectius d'aquest apartat se centren a analitzar les característiques de la

navegació hipertextual i sistemes de navegació eficients, i també oferir els ele-

ments necessaris per al disseny estructural eficaç, usable i accessible de siste-

mes d'informació, especialment els que s'implementen amb tecnologia web.

8.3. Navegació hipertextual

El World Wide Web és un servei d'Internet que utilitza la navegació hipertex-

tual per a accedir d'una manera ràpida a la informació, i forma una xarxa ge-

gantina de documents interrelacionats.

Lectura recomanada

C.�Rovira (2003). "Arquitec-
tura de la información en se-
des web" [en línia]. A: C. Ro-
vira; L. Codina (dir.). Docu-
mentación digital. Barcelona:
Secció Científica de Ciènci-
es de la Documentació. De-
partament de Ciències Po-
lítiques i Socials. Universi-
tat Pompeu Fabra. http://
www.documentaciondigital.org

Lectura recomanada

R.�S.�Wurman;�P.�Bradford
(eds.) (1996). Information Arc-
hitects. Zuric: Graphis Press.
ISBN: 3-85709-458-3.

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/ai_cc_informacion.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm
http://www.documentaciondigital.org
http://www.documentaciondigital.org
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Es diu navegació l'acció de consultar un hipertext activant-ne els enlla-

ços. La navegació per un hipertext és, per tant, un procés d'observació

i manipulació a la pantalla per a anar explorant espais informatius, de

manera que es configura com un mitjà per a dur a terme una tasca, que

és adquirir informació i coneixements.

Codina parla de lloc web o seu web, que considera sinònims, per referir-se a

una localització en el World Wide Web, que s'identifica per un URL, que em-

magatzema una o diverses pàgines web, unides per enllaços hipertextuals per

a facilitar-ne l'accés i la utilització.

Per tant:

Una seu�web és la unitat virtual, identificada per un URL, que emma-

gatzema pàgines web per a la seva consulta.

Un dels avantatges de la informació digital és que permet la seva actualitza-

ció d'una manera relativament poc complicada tècnicament, econòmicament

rendible i instantània per mitjà de les xarxes telemàtiques.

8.4. Hipertext

Gràcies a l'hipertext, les pàgines dels documents digitals podem dir que són

"navegables"; l'usuari pot escollir el seu propi itinerari o recorregut de lectura

en enfrontar-se al document.

Per tant:

Lectura recomanada

L.�Codina�Bonilla (2000).
"Evaluación de recursos di-
gitales en línea: concep-
tos, indicadores y méto-
dos". Revista Española de
Documentación Científica
(vol. 23, núm. 1, pàg. 9-44).
http://www.lluiscodina.com/
metodos.htm

"Un hipertext és un document digital que aprofita l'avantatge de la

computabilitat per a permetre un accés associatiu a la informació, i tren-

ca amb la seqüencialitat de la informació en paper."

(Rovira, 1998)

La informació en un hipertext s'organitza en uns blocs de contingut anome-

nats nodes, que es connecten entre ells amb enllaços. Els ancoratges són els

punts físics de sortida i d'arribada d'un enllaç. En prémer un ancoratge, s'activa

l'enllaç i es produeix un salt�hipertextual que ens porta del node o document

que estàvem consultant a un altre que manté una relació associativa amb el

primer.

Lectura recomanada

C.�Rovira�Fontanals (1998).
"L'hipertext: la recuperació
d'informació per navegació
al web". A: J. Baró i Queralt.
Cercar i col·locar informació
en el World Wide Web (pàg.
57-79). Barcelona: Llibres de
l'Índex.

http://www.lluiscodina.com/metodos.htm
http://www.lluiscodina.com/metodos.htm
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Conklin proposa una sèrie de característiques que defineixen un hipertext

ideal:

• Una base de dades en xarxa formada per nodes d'informació textual i grà-

fica.

• Els nodes de la base de dades es visualitzen a la pantalla de l'ordinador

per mitjà de finestres. Una finestra correspon a un node i només es poden

veure un petit nombre de finestres alhora en pantalla.

• Les finestres s'utilitzen seguint les convencions estandarditzades (obrir,

tancar...).

• Les finestres contenen enllaços que representen connexions a altres nodes

de la base de dades. Els enllaços contenen text per a explicitar el contingut

del node apuntat i l'acció d'activar-lo fa que s'obri una finestra i se'n mostri

el contingut.

8.5. Els nodes

Els nodes són les unitats bàsiques de l'hipertext. Poden ser formats pel que

consideraríem un capítol, una secció o un o diversos paràgrafs, una pantalla

o un document complet.

La forma i dimensions d'un node són completament arbitràries, i depenen de

l'estructura que els doni l'autor o de les característiques pròpies de la informa-

ció continguda estructurada per l'hipertext.

8.5.1. La mida dels nodes

Les teories clàssiques de l'hipertext de Bush, Conklin, Engelbart, Nelson i Lan-

dow suggereixen com a extensió òptima la del desenvolupament d'una�sola

idea�o�concepte, és a dir, la creació de nodes petits. Es basen en el fet que la

riquesa de l'hipertext es troba a potenciar al màxim la llibertat del lector i que

sigui aquest el que vagi construint el discurs per mitjà de la navegació pels

documents hipertextuals.

Per a això, els nodes han de desenvolupar una sola idea i incloure enllaços

associatius a altres nodes que desenvolupin idees relacionades (Rovira, 1998).

L'avantatge més gran que presenten els nodes� petits és la flexibilitat en

l'adaptació dels continguts al nivell de coneixements previs del lector. La na-

vegació permet evitar aquells nodes que contenen informació no pertinent o

coneguda ja pel lector.

Lectures recomanades

V.�Bush. "As we may think".
<http://www.w3.org/His-
tory/1945/vbush/>
L.�Codina (1997-1998). "H
de Hypertext, o la teoría de
los hipertextos revisitada".
Cuadernos de Documentaci-
ón Multimedia (núm. 6-7).
<http://www.ucm.es/in-
fo/multidoc/multidoc/revis-
ta/cuad6-7/codina.htm>
J.�Conklin (1987, setembre).
Hypertext: an Introduction and
Survey. Computer (vol. 20,
núm. 9, pàg. 17-1).

http://www.w3.org/History/1945/vbush/
http://www.w3.org/History/1945/vbush/
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/codina.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/codina.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/codina.htm
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Els inconvenients que pot plantejar aquesta argumentació és que actualment

en el Web és difícil establir a priori si un node conté informació rellevant o no,

encara que intenten establir-se instruments que ho facilitin. Com més petit és

un node, la informació resulta més fraccionada, inconnexa i dependent dels

enllaços. Un altre inconvenient que presenten els nodes petits és que propicien

encara més la sensació de desbordament cognitiu, perquè el nombre de salts

hipertextuals pot ser gran.

Els nodes�grans presenten com a avantatges una economia de mitjans més

gran i menys sensació de desorientació del lector. Tanmateix, queda reduïda la

sensació de llibertat i és inferior l'adaptació als coneixements previs del lector.

En el cas de documents llargs, l'enllaç hipertextual intern permet saltar des

d'un punt a un altre de la mateixa pàgina, i es pot accedir a qualsevol part del

document per mitjà de sumaris, etc. És un recurs molt utilitzat amb la finalitat

d'evitar la utilització de la rodeta per a tornar a l'inici del text.

Per a evitar el desbordament�cognitiu és necessari un disseny d'hipertext pro-

porcionat, dividit en nodes de mida convenient, amb enllaços significatius

que ofereixin una idea completa, de manera que s'adapti la informació a les

previsions de capacitat de lectura del lector i se subministrin eines d'ajuda a la

navegació en un entorn de disseny agradable.

El desbordament�cognitiu és l'efecte de desorientació al lector a causa

de l'absència d'eines de navegació i d'una estructura lògica clara en els

hipertextos.

8.6. Els enllaços

Un enllaç és una connexió entre dos nodes que proporciona una forma

de seguir les referències entre un origen i una destinació.

Els extrems de l'enllaç es diuen ancoratges.

L'ancoratge origen es denomina referència i el de destinació, referent.

Jakob Nielsen

Com afirma Jakob Nielsen, no-
més el 16% dels lectors de do-
cuments digitals llegeixen pa-
raula per paraula, la resta sim-
plement les fullegen. Propo-
sa una sèrie de mesures com,
per exemple, posar encapçala-
ments significatius, llistes amb
vinyetes, una idea per parà-
graf, començar el text amb
les conclusions, i utilitzar la
meitat o menys del text que
s'utilitzaria en un text conven-
cional.
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L'activació d'un enllaç pot donar lloc a diversos resultats (text, imatge, so,

definició, informació addicional, nova seu web, etc.), però sempre uneix dos

nodes vinculats semànticament.

Els enllaços es poden classificar de diverses maneres. La més bàsica els classifica

en enllaços hipertextuals externs i enllaços hipertextuals interns.

• L'enllaç�hipertextual�extern uneix dos nodes situats en arxius diferents.

• L'enllaç�hipertextual�intern uneix dos punts del mateix node o pàgina.

Segons la seva organització tenim (Rovira, 1997):

• Enllaços jeràrquics. Uneixen els nodes en funció del grau d'especificitat

del tema tractat. Habitualment es reflecteixen en un menú o sumari amb

estructura jerarquitzada.

• Enllaços associatius. Uneixen els nodes per una proximitat d'idees i for-

men estructura en forma de xarxa.

• Enllaços seqüencials. Connecten els nodes de manera lineal, de manera

que cada node té un enllaç que el porta al node anterior de la ruta esta-

blerta i un altre que el porta al node posterior.

• Enllaços d'una estructura� seqüencial. Una estructura seqüencial

d'enllaços s'utilitza per a establir visites guiades, unir nodes consecutius i

evitar pàgines massa llargues, i permetre una consulta seqüencial del do-

cument.

Lectura recomanada

C.�Rovira�Fontanals (1997).
"Entornos hipertextuales de
aprendizaje". A: J. Baró i Que-
ralt; P. Cid Leal (eds.). Anua-
rio SOCADI de Documentación
e Información (pàg. 121-127).
Barcelona: Societat Catalana
de Documentació i Informa-
ció.
<http://www.raco.cat/
index.php/Bibliodoc/arti-
cle/viewFile/56354/65776>

http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/viewFile/56354/65776
http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/viewFile/56354/65776
http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/viewFile/56354/65776
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8.7. Principis de disseny i de navegació

8.7.1. Estratègies de navegació

La navegació es considera un procés de recuperació d'informació, en el qual

es parteix d'una demanda d'informació i s'obté un conjunt de documents que

la satisfan.

La recuperació�per�navegació es limita a les propietats associatives expressa-

des pels enllaços.

Hi ha dues estratègies bàsiques en la navegació hipertextual (Rovira, 1998):

• Navegació�en�amplitud. Consisteix a anar activant i retrocedint per tots

els enllaços del node actiu per a visitar tots els nodes veïns abans d'avançar

a un node nou i prosseguir de la mateixa manera.

• Navegació�en�profunditat. S'avança sempre més enllà del node actiu es-

collint algun dels possibles enllaços i només es retrocedeix quan s'arriba

a un node sense enllaços.

Entre aquestes dues estratègies de navegació n'hi ha d'altres d'intermèdies.

Es recomana combinar ambdues en funció dels resultats obtinguts en cada

moment, segons l'adequació de l'enllaç al tema, navegarem en profunditat si

aquest està tractat d'una manera un tant pròxima i navegarem en amplitud si

el tema és tractat en plenitud.

8.7.2. El procés de disseny d'una seu web

El disseny d'una pàgina web no és solament un problema estètic, sinó que hi

intervenen altres factors, com l'organització de la informació, la claredat i la

comoditat d'utilització, la velocitat d'accés i les possibilitats d'interacció.

Les vuit qualitats que ha de reunir una seu web eficaç són:

1) rapidesa,

2) accessibilitat,

3) estabilitat,

4) evolució,

5) interactivitat,

6) actualitat,

7) seguretat, i

8) coneixement.

El procés de disseny ha de seguir una sèrie d'etapes (Lynch, 2008):
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• El primer pas que s'ha de fer a l'hora de dissenyar una pàgina web és definir

amb claredat els objectius que complirà i la finalitat que tindrà.

• Els objectius s'han d'establir d'una manera clara i concisa, i el disseny ha

d'estar en funció de la satisfacció�de�les�necessitats�dels�usuaris i de les

seves característiques, ha d'adoptar sempre el seu punt de vista, i imagi-

nar-ne les sensacions i el flux de pensament.

• És molt important tenir una idea clara de quins seran els continguts de la

pàgina abans de començar amb el procés de disseny. Per a això és molt útil

disposar d'un inventari de la informació de què disposem o que volem

que incorporar al web.

• Definició de la seu web i planificació. S'han de definir els objectius, el

pressupost, l'abast dels continguts, la interactivitat, el suport tecnològic i

la quantitat i qualitat dels recursos d'informació necessaris per a satisfer

els usuaris.

• És important fixar quin és el propòsit dels autors de la pàgina, com pot

ajudar l'estructura del web a satisfer aquests propòsits, quins són els objec-

tius a curt i llarg termini, quines estratègies s'hauran de posar en pràctica

a la pàgina per a complir els objectius i com es mesurarà l'èxit o el fracàs

en el compliment dels objectius.

• Establir l'arquitectura� de� la� informació. Es definiran els continguts i

l'organització de la seu. És convenient inventariar la informació disponible

i veure la informació nova que és necessària, i també definir l'estructura

organitzativa de la seu. En aquest pas s'elaboren els prototips amb unes

quantes pàgines.

• Fixar el disseny de la seu. S'elabora l'aspecte i comportament final del pro-

ducte. Es crearan les plantilles de les pàgines, el seu disseny i el dels grà-

fics d'ús general. Es maquetaran els materials informatius (imatges, textos,

bases de dades, etc.) i es posaran en funcionament preparant-los per al

muntatge final.

• Construcció de les pàgines. Es generaran les pàgines i es refinaran encara

més els dissenys, i es faran les primeres proves amb els usuaris.

• Difondre la seu web. Dependrà del públic a qui es dirigeix. És convenient

donar d'alta l'adreça en cercadors de tipus general. La visibilitat de la seu

web dependrà d'on està referenciada. És el que es denomina SEO, sigla en

anglès de search engine optimization o 'optimització de cercadors'.

• Posar-la en marxa, establir un procés�d'avaluació i el manteniment. Es

poden obtenir dades de les visites que rep, quines pàgines es visiten més

o quant temps hi romanen els usuaris, o de quin país procedeixen. Això

Lectura recomanada

P.�J.�Lynch;�S.�Horton
(2008). Web stile guide: basic
design principles for creating
web sites. New Haven: Yale
University Press.
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ens dóna informació per a saber quines pàgines són més saturades i per a

detectar errors en la navegació. El manteniment ha d'atendre les consultes

dels usuaris i actualitzar els continguts i enllaços.

"Es important llegir el document i adaptar-lo al nombre màxim de navegadors i supervisar
la llegibilitat del document. També s'han d'acceptar les crítiques o els suggeriments dels
usuaris lectors, i també preguntar-los els problemes que troben al document i analitzar-ne
les causes."

Lectures recomanades

T.�Berners-Lee (1992-1998). Style guide for online hypertext [en línia]. <http://www.w3.org/
Provider/Style/All.html>

C.�Rovira;�L.�Codina;�M.�C.�Marcos;�R.�Pedraza (2008, setembre). "Fundamentos del
marketing en buscadores. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para SEM-
SEO". A: Máster Online en Buscadores. Selección de unidades didácticas 2007/2008 (1a.
ed.).

<http://www.lluiscodina.com/>

8.8. L'estructura de la informació

És fonamental tenir en compte les característiques d'aquest mitjà i estructurar

la informació d'acord amb això i amb les necessitats dels usuaris lectors.

Una pàgina web s'estructura en tres parts:

• La capçalera. Conté el títol del document, l'enllaç a la pàgina d'inici (si

no ho és), la institució responsable, etc.

• El cos. Desenvolupa el contingut del missatge que vol transmetre la pàgi-

na.

• El peu. S'hi situa la informació sobre l'autoria, com contactar amb la per-

sona o institució responsable, la data de creació o revisió, i els enllaços a la

pàgina d'inici i a d'altres dins de la mateixa seu web. També és convenient

incloure-hi la informació sobre la legislació o convenció que empara la

utilització o reproducció de la pàgina.

http://www.w3.org/Provider/Style/All.html
http://www.w3.org/Provider/Style/All.html
http://www.lluiscodina.com/
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La pàgina�principal funciona com a entrada lògica al sistema i totes les altres

pàgines s'organitzen entorn d'ella.

El contingut� de� la� informació d'una pàgina ha de seguir els principis del

periodisme:

• Ha de reflectir qui n'és l'autor, i tenint en compte que el Web és un mit-

jà bidireccional els usuaris haurien de poder enviar comentaris o suggeri-

ments als autors, per la qual cosa convé oferir opcions per a contactar-hi.

• Ha de tenir títols visibles que captin l'atenció del lector. És important tenir

en compte que el títol és el primer que es veu en una pàgina quan s'està

carregant, és el text que apareix en la llista de marcadors que emmagat-

zema un usuari (adreces d'interès o bookmarks), i són la informació més

significativa que recullen els motors de cerca.

• És molt recomanable incorporar l'adreça�de�la�pàgina�principal a totes

les pàgines, ja que l'usuari pot accedir a una pàgina sense haver entrat a la

pàgina principal, per exemple, mitjançant els resultats a una consulta en

un motor de cerca, i trobar-se amb una pàgina fora de context.

Nielsen advoca per organitzar la informació seguint el model de piràmide�in-

vertida, tenint en compte que els usuaris en el Web majoritàriament recorren

amb la vista els documents web en lloc de fer-ne una lectura detinguda.

Importància de
l'estructura d'una pàgina
web

L'àrea més visible d'una pàgina
és la part�superior que es visu-
alitza en un monitor. Aquesta
zona hauria de presentar tants
enllaços com fos possible; la
zona inferior, el peu, també és
útil i important, però no té un
impacte tan directe en els lec-
tors.
Es recomana que sigui una pà-
gina curta i simple, ja que la
simplicitat en fa més fàcil l'ús.
La pàgina principal és la més
visitada i el millor lloc per a ex-
posar notícies i informació, i
també el menú d'enllaços o la
taula de continguts.

Lectura recomanada

J.�Nielsen (1996, juny).
"Inverted pyramids in
ciberspace" [en línia]. Alert-
box. <http://www.useit.com/
alertbox/9606.html>

http://www.useit.com/alertbox/9606.html
http://www.useit.com/alertbox/9606.html
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Aquest model és molt utilitzat en els mitjans periodístics i consisteix a comen-

çar a redactar col·locant la conclusió en primer lloc, després prosseguir amb

la informació més important que sostingui aquesta conclusió, i finalitzar amb

els aspectes de fons del tema.

En el Web aquest model s'utilitza cada vegada, ja que els usuaris prefereixen no

utilitzar la rodeta o el desplaçament de pantalla, i molt freqüentment llegeixen

només la part superior d'un document.

Seguint Nielsen es recomana:

• Organitzar acuradament la informació.

• Començar cada paràgraf amb una frase que resumeixi el tema.

• Utilitzar paraules i categories que l'audiència pugui entendre.

• Limitar en cada paràgraf una idea principal.

• Col·locar la quantitat justa d'informació.

• Els textos han de ser curts.

• Els subencapçalaments han de ser plens de significat.

• Els elements gràfics han de complementar el text.

• Eliminar adjectius, i tot allò que recordi un llenguatge "promocional".

• Escriure un 50% del text que s'usaria en un format tradicional per a elimi-

nar la rodeta.

• Destacar i emfatitzar les paraules que ha de captar l'ull de l'usuari.

• Estructurar el text en múltiples pàgines i unir-les amb enllaços, de ma-

nera que es relegui la informació menys important a pàgines secundà-

ries (jerarquia) i s'estructuri el text en dos o, a tot estirar, tres nivells

d'encapçalaments.

Suggeriments de diferents autors

Nielsen suggereix reescriure les seus web eliminant gairebé la meitat d'informació per a
millorar-ne la capacitat d'ús i que no s'ha d'utilitzar l'última tecnologia en la confecció
de pàgines web, ja que davant l'error més mínim, l'usuari abandonarà la seu web imme-
diatament amb sensació de frustració.

Una altra de les recomanacions interessants és la d'escriure un hipertext que sigui impri-
mible, perquè en el món real molts documents digitals generen una còpia en paper. És
possible generar-ne una versió imprimible elaborant un enllaç que ens porti a un únic
document i seqüencial.

T.�Berners-Lee (1992-1998). Style guide for online hypertext [en línia]. <http://www.w3.org/
Provider/Style/All.html>

En un estudi elaborat per Nielsen i Morkes es va demostrar que als usuaris en entrar en
una seu web els agradaria trobar una opció de cerca; recomanen gestionar millor l'interior
d'una seu web amb mapes de contingut i sumaris. Les facilitats de cerca són imprescin-
dibles en pàgines web grans i convenients en les petites si contenen documents llargs.

Preguntes més freqüents

Un tipus d'ajuda per a trobar
informació d'una manera rà-
pida i que s'ha popularitzat en
el Web són les preguntes�més
freqüents (PMF). És una llista
de preguntes comunes o fre-
qüents sobre un tema, acom-
panyades d'una resposta clara
i concisa.

Eficàcia d'enllaços

Cornellà destaca que el dis-
seny gràfic no sembla influir en
l'èxit de la cerca d'informació,
que els enllaços han d'indicar
clarament el que s'aconsegueix
en fer-hi clic i que els usuaris
no semblen construir un mo-
del mental del web, simple-
ment naveguen fins que hi tro-
ben el que busquen i cal aju-
dar-los a trobar el que necessi-
ten.

Lectura recomanada

A.�Cornella�Solans (2000,
març). "Diseño de páginas
web y búsqueda de informa-
ción". El Profesional de la In-
formación (vol. 9, núm. 3).
<http://www.elprofesionalde
lainformacion.com/conteni-
dos/2000/marzo/1.pdf>

http://www.w3.org/Provider/Style/All.html
http://www.w3.org/Provider/Style/All.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/marzo/1.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/marzo/1.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/marzo/1.pdf
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8.9. Els elements gràfics

Els usuaris troben poc agradable el fet d'esperar, i text i imatge és una combi-

nació poderosa però que s'ha de complementar, no ha de ser una distracció ni

una pèrdua de temps, per la qual cosa es considera important la integració de

la informació dels gràfics amb el text.

El Web és un mitjà altament visual i s'ha d'evitar sobrecarregar una pàgina

amb grans gràfics o provocar confusió amb una profusió de gràfics petits.

Patrick Lynch i Sarah Horton recomanen la utilització de plantilles de disseny,

que aportin consistència i predictibilitat a les pàgines. Consisteix a predefinir

una plantilla de composició, amb un estil formal que s'apliqui a totes les pà-

gines d'una seu web i els doni un ritme d'unitat. La repetició no avorrirà el

lector i proporciona una identitat gràfica consistent. Cada seu web ha d'aplicar

una plantilla pròpia, ja que cap sistema de plantilles no és adequat per a totes

les seus web.

Com que la font tipogràfica ha d'estar disponible a l'ordinador de l'usuari, és

preferible utilitzar tipus de lletra estàndard:

• La cursiva s'utilitza només en els casos que estableix la normativa, títols de

llibres i publicacions periòdiques, estrangerismes, paraules que cal destacar

en un text, etc.

• La negreta és adequada per a subtítols de seccions i similars, mai per a

destacar blocs grans de text.

• El subratllat no és adequat estèticament, i té un significat específic en el

Web: assenyalar els hipervincles.

• El text en colors té aquest mateix problema i, en el cas d'utilitzar-lo, és

necessari que els tipus contrastin amb el color del fons i que no s'aproximin

als colors habituals dels enllaços, el blau i el vermell.

8.10. Sistemes d'ajuda a la navegació

Per a impedir el desbordament cognitiu, la navegació ha de ser tan intuïtiva

com sigui possible, sense abusar ni dels elements multimèdia ni dels enllaços

innecessaris; s'ha d'estructurar la informació de manera ordenada i senzilla i

utilitzant eines d'orientació o navegació.

Per a no perdre el rumb de la lectura i trobar noves rutes de navegació, els ajuts

a la navegació han de ser clarament visibles per a evitar la pèrdua d'orientació

de l'usuari. Destaquem els següents:

Recomanació

En general, es recomana utilit-
zar amb compte aquests mit-
jans d'emfatització, ja que des-
tacar molts elements produeix
distracció i sensació de mareig
a l'usuari.
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8.10.1. Els sumaris, índexs o taules de contingut

Font: Web style guide online (http://webstyleguide.com/wsg3/index.html)

8.10.2. Els mapes de contingut

Mapa global de contingut

Font: Universitat Politècnica de València (http://www.upv.es/otros/mapa-web-es.html)

8.10.3. La branca jeràrquica

Branca jeràrquica a la UPV

Font: Universitat Politècnica de València (http://
www.upv.es/otros/mapa-web-es.html)

http://webstyleguide.com/wsg3/index.html
http://www.upv.es/otros/mapa-web-es.html
http://www.upv.es/otros/mapa-web-es.html
http://www.upv.es/otros/mapa-web-es.html
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8.10.4. Els mapes tàctils

Mapa tàctil

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (http://www.icc.es/web/content/es/index.html)

8.10.5. L'estructura de marcs o subpantalles

Marcs o subpantalles

Font: Hasset Humanities and Social Science Electronic Thesaurus. http://www.data-archive.ac.uk/search/
hassetSearch.asp

8.10.6. Altres sistemes d'ajuda a la navegació

A més dels ajuts enumerats podem destacar:

• Incloure un identificador de lloc a cada pàgina que permeti als usuaris fa-

miliaritzar-se amb la seu web com un tot. Habitualment s'utilitza un logo-

tip a la part esquerra de la pantalla que doni sensació de context.

• Facilitar l'establiment de límits entre pàgines; cada pàgina ha d'estar en-

llaçada amb la pàgina principal i amb la pàgina de cerca (formulari del

motor de cerca).

• No canviar el color dels enllaços que existeix per defecte; els enllaços que

no s'han visitat habitualment són blaus i els que s'han visitat de color

vermell. Això permet a qualsevol seu web saber quines zones s'han visitat

ja i ajuda a formar un model mental de la seu.

• I les ajudes incloses en el navegador com el botó de retrocés, l'historial dels

nodes visitats i l'arxiu de marcadors o adreces d'interès (bookmark).

http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://www.data-archive.ac.uk/search/hassetSearch.asp
http://www.data-archive.ac.uk/search/hassetSearch.asp
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8.10.7. Visites guiades

Pantalla de la visita guiada de la seu web de DESIRE

Font: DESIRE. Guided tour (http://www.desire.org/html/tour/house.html)

8.10.8. Metàfores

Les metàfores es poden utilitzar com a eines de navegació, ja que utilitzen

conceptes i models del món real amb qui l'usuari està familiaritzat. Són repre-

sentacions de conceptes dirigits a la comprensió de l'usuari del sistema, i equi-

val al tipus d'informació que s'intenta transmetre.

8.11. Usabilitat i accessibilitat

8.11.1. Usabilitat

La usabilitat (usability), o qualitat�d'ús, i les seves tècniques ha estat aplica-

da dins de l'àrea d'estudi denominada interacció�persona-ordinador (IPO) o

human-computer interaction (HCI), centrada en la interacció entre usuaris i sis-

temes informàtics.

Entre les disciplines sobre les quals es relaciona podem enumerar la psicologia

cognitiva i de la conducta, l'ergonomia, l'antropologia, la sociologia i les cièn-

cies de la computació, el disseny centrat en l'usuari, l'avaluació de la qualitat,

entre d'altres.

Lectura recomanada

P.�Diaz;�N.�Catenazzi;�I.�Ae-
do (1996). De la multimedia a
la hipermedia. Madrid: Ra-ma.

Un exemple molt comú de metàfora en el Web
és el carro de la compra.

Segons Nielsen, la usabilitat és un atribut que mesura com de fàcil és l'ús de

les interfícies d'usuari.

Segons la norma ISO�9241-11, la defineix de manera més general com la me-

sura que un producte pot ser utilitzat per usuaris específics per a aconseguir

objectius amb eficàcia, eficiència i satisfacció en un context d'ús específic, és

a dir, com a mètode de disseny i avaluació.

El context�d'ús són els usuaris, tasques, equip (maquinari, programari i mate-

rials), i els entorns físics i socials en els quals s'utilitza un producte, i l'usuari,

la interacció de l'individu amb el sistema.

Lectura recomanada

J.�Nielsen (2003). Usabilidad.
Diseño de sitios web. EUA:
Prentice Hall.

http://www.desire.org/html/tour/house.html
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La usabilitat no solament pot ser definida com a atribut de qualitat d'un pro-

ducte, sinó com a metodologia de disseny i avaluació del producte. És una

disciplina en evolució constant i íntimament lligada a les disciplines que la

utilitzen des d'un enfocament de disseny centrat en l'usuari.

El disseny�centrat�en�l'usuari (DCU) o user-centered design (UCD) té un proce-

diment de treball que, com el seu nom indica, posa l'usuari en el punt clau del

disseny. Moltes vegades s'associa, també, el concepte d'experiència de l'usuari

amb la usabilitat. L'experiència�de�l'usuari és un concepte molt més ampli

que usabilitat, podem dir que l'experiència de l'usuari l'engloba.

Lectures recomanades

Human-centered design processes for interactive systems (1999). ISO 13407 Model.

És un dels principals recursos sobre usabilitat en el Web que manté una proposta completa
de mètodes i tècniques d'usabilitat en el procés de disseny web. Tots els materials són
de domini públic i poden ser descarregats lliurement. En anglès, UsabilityNet: http://
www.usabilitynet.org

Revista electrònica d'accés lliure i de caràcter multidisciplinari que pretén servir d'eina
per a la difusió, la divulgació i l'intercanvi de coneixement entre desenvolupadors i in-
vestigadors en el camp del disseny i la tecnologia. NSU� (No� solo� usalilidad): http://
www.nosolousabilidad.com

J.�Nielsen (2000). Usabilidad: diseño de sitios web. Madrid: Prentice Hall.

useit.com: usable information technology

<http://www.useit.com>

P.�J.�Lynch;�S.�Horton;�J.�Escofet (2004). Manual de estilo web: Principios de diseño básico
para la creación de sitios web. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL. ISBN: 8425219426.

Aquest manual bàsic per a dissenyadors de llocs web ofereix consells clars i concisos
sobre com es poden crear pàgines i llocs web pràctics i ben dissenyats. Conté informa-
ció sobre arquitectura de la informació, manteniment d'un lloc web i el disseny mul-
timèdia. Se'n pot consultar la versió en línia en anglès a: The Web Style Guide: http://
webstyleguide.com/wsg3/index.html

L.�Rosenfeld;�P.�Morville (2002). Information Architecture for the World Wide Web (2a. ed.).
Beijing: O'Reilly.

K.�Goto;�E.�Cotler (2002). Rediseño de sitios web. Madrid: Prentice Hall.

A.�Knapp�Bjerén (coord.) (2002). La experiencia de usuario. Madrid: Anaya Multimedia.

A.�Floría�Cortés (2000). Recopilación de métodos de usabilidad. SIDAR. Disponible a:
http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/Herramientas.htm

Y.�Hassan;�F.�J.�Martín�Fernández;�G.�Iazza (2004). "Diseño web centrado en el usua-
rio: usabilidad y arquitectura de la información" [en línia]. Hipertext.net (núm. 2). ISSN
1695-5498. <http://www.hipertext.net/web/pag206.htm>

8.11.2. Accessibilitat

Un concepte unit directament al d'usabilitat és el d'accessibilitat, concepte

més ampli ja que es refereix al màxim rang possible d'usuaris, incloses perso-

nes amb discapacitat o limitacions derivades per a l'accés com al programari i

maquinari emprat, amplada de banda de la connexió, etc.

Lectura recomanada

Human-centered design pro-
cesses for interactive systems
(1999). ISO 13407 Model.

http://www.usabilitynet.org
http://www.usabilitynet.org
http://www.nosolousabilidad.com
http://www.nosolousabilidad.com
http://www.useit.com
http://webstyleguide.com/wsg3/index.html
http://webstyleguide.com/wsg3/index.html
http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/Herramientas.htm
http://www.hipertext.net/web/pag206.htm
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La norma ISO/TC 16027 defineix accessibilitat com la facilitat d'ús d'una

manera eficient, eficaç i satisfactòria d'un producte, servei, entorn o ins-

trument per persones que tenen diferents capacitats.

Per a poder comprendre millor la definició d'accessibilitat dins del context del

Web hem de considerar els tipus de limitacions de l'usuari que poden impedir

el seu accés a la informació:

• Dificultats visuals: com la ceguesa, la visió reduïda i els problemes en la

visualització de color.

• Dificultats auditives.

• Dificultats motores.

• Dificultats cognitives i de llenguatge.

Exemple

Problemes de l'usuari per a veure-s'hi, escoltar, moure's o processar alguns tipus
d'informació; dificultats en la lectura o comprensió d'un text; no ser capaç d'utilitzar un
teclat o un ratolí; tenir una pantalla que només mostri text, petita o una connexió a In-
ternet lenta; no comprendre l'idioma original del document; situacions en què tinguin
limitats els ulls, orelles o mans (com en la conducció d'un vehicle, treballar en entorns
sorollosos, etc.); tenir versions anteriors o diferents del navegador o sistema operatiu.

Per tant, l'accessibilitat fa referència al fet que els productes i serveis puguin

ser utilitzats pels usuaris amb efectivitat, eficiència i satisfacció en un context

d'ús determinat.

"Un disseny web serà accessible quan sigui usable per a més persones en les seves neces-
sitats i preferències."

S. L. Henry (2002, abril). "Understanding Web Accessibility". A: Constructing Accessi-
ble Web Sites. Glasshaus. ISBN: 1904151000. <http://www.macromedia.com/macrome-
dia/accessibility/pub/acc_sites_chap01.pdf>

Webs recomanats

Normativa�i�legislació�en�matèria�d'accessibilitat

Fundación Sidar – Acceso Universal Seminario SIDAR: http://www.sidar.org/ma-
pa/index.php

Normes�tècniques�i�pautes�en�matèria�d'accessibilitat�web

Web Accessibility Initiative (WAI): http://www.w3.org/WAI/. En espanyol: http://
www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility

En Internet es poden trobar gran varietat d'eines que permeten comprovar l'accessibilitat
d'un lloc web.

Directoris�d'eines�per�a�l'anàlisi,�avaluació�i�validació�automàtiques�de�l'accessibilitat
web

Web Accessibility Evaluation Tools: http://www.w3.org/WAI/ER/tools/

Eines de validació W3C: http://www.w3.org/Status, http://www.w3.org/QA/Tools/

L. González Perea; J. A. Martínez Usero (2006). Accesibilidad web. Sedic. <http://
www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/presentacion.htm>

http://www.macromedia.com/macromedia/accessibility/pub/acc_sites_chap01.pdf
http://www.macromedia.com/macromedia/accessibility/pub/acc_sites_chap01.pdf
http://www.sidar.org/mapa/index.php
http://www.sidar.org/mapa/index.php
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/
http://www.w3.org/Status
http://www.w3.org/QA/Tools/
http://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/presentacion.htm
http://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/presentacion.htm
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J. Meiert. UITest.com: Analysis, Validators, Checks, SEO Tools.

<http://uitest.com/en/analysis/>

FLFSoft, Inc. HTML Validators: http://www.flfsoft.com/html/html_validators.html

P. Morville (2004, 21 de juny). "User Experience Design". SemanticStudios. <http://
semanticstudios.com/publications/semantics/000029.php>

Discapnet, portal de la discapacitat: http://www.discapnet.es/

Formació

L. González Perea; J. A. Martínez Usero (2006). Accesibilidad web. Unidad de
autoformación online. Madrid: Sedic. <http://www.sedic.es/autoformacion/accesibili-
dad/presentacion.htm>

http://uitest.com/en/analysis/
http://www.flfsoft.com/html/html_validators.html
http://semanticstudios.com/publications/semantics/000029.php
http://semanticstudios.com/publications/semantics/000029.php
http://www.discapnet.es/
http://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/presentacion.htm
http://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/presentacion.htm
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