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Resum 

Vivim en la era de la informació, una època en la que gracies a l’avanç de la tecnologia, tothom 
té a l’abast tota la informació que desitja instantàneament. Les noves tecnologies han 
revolucionat els mètodes tradicionals d’informació com son la televisió, radio i diaris, passant a 
ser Internet uns del medis de comunicació més utilitzats per una gran majoria de la població. 

El projecte que es desenvoluparà es centrarà en un tipus d’informació molt concreta: les notícies 
locals a succeïdes a l’estat espanyol. Normalment, a l’hora de veure noticies al telediari o llegir 
els diaris, els medis de comunicació tendeixen a la centralització de la informació de la capital 
del país o alguna de les ciutats mes importants, ometent una gran quantitat de noticies succeïdes 
en la resta de pobles o capitals de províncies del país. 

La segona innovació que vol introduir aquest projecte es la representació d’aquest tipus 
d’informació. Normalment, quan es consulten les diferents webs de noticies, trobem menús 
textuals que depenent de la opció triada, mostrarà un llistat textual de noticies, es a dir una 
navegació molt lineal i basada en la lectura de textos. 

El complement que permetrà realitzar aquesta representació alternativa de la informació es 
GoogleMaps, una aplicació que proporciona un mapa interactiu que permet representar una gran 
quantitat d’informació i amb el qual, els usuaris poden interactuar de forma intuïtiva i obtenir la 
informació per regions. 

L’aplicació que es vol aconseguir al finalitzar aquest projecte, fusionarà els dos conceptes 
esmentats obtenint un mapa de notícies. Es a dir, una interfície basada en un mapa interactiu 
amb el que els usuaris podran navegar per obtenir les notícies succeïdes en una determinada 
regió del país. 

 

Resumen 

Vivimos en la era de la información, una época en la que gracias a los avances de la tecnología, 
todo el mundo tiene al alcance toda la información que desee instantáneamente. Las nuevas 
tecnologías han revolucionado los métodos tradicionales de información como la televisión, la 
radio i los diarios, pasando a ser Internet uno de los medios de comunicación más utilizados por 
una gran mayoría de la población. 

El proyecto que se desarrollará, se centrará en un tipo de información muy concreta: las noticias 
locales sucedidas en el estado español. Normalmente, a la hora de ver noticias en el telediario o 
leer los diarios, los medios de comunicación tienden a la centralización de la información de la 
capital del país o alguna de las ciudades más importantes, omitiendo una gran cantidad de 
noticias sucedidas en el resto de pueblos o capitales de provincias del país. 

La segunda innovación que quiere introducir este proyecto es la representación de este tipo de 
información. Normalmente, cuando se consultan las diferentes webs de noticias, encontramos 
menús textuales que dependiendo de la opción elegida, mostrará un listado textual de noticias, 
es decir una navegación muy lineal y basada en la lectura de textos. 

El complemento que permitirá realizar esta representación alternativa de la información es 
GoogleMaps, una aplicación que proporciona un mapa interactivo que permite representar una 
gran cantidad de información i con el cual, los usuarios pueden interactuar de forma intuitiva y 
obtener la información por regiones. 

La aplicación que se quiere conseguir el finalizar este proyecto, fusionará los dos conceptos 
comentados obteniendo un mapa de noticias. Es decir, una interfície basada en un mapa 
interactivo con el que los usuarios podrán navegar para obtener las noticias sucedidas en una 
determinada región del país. 



Summary 

We live in the information age where the advance of technology is making information 
available for everyone instantly and effortlessly. New technologies have revolutionized the 
traditional mediums of information such as television, radio and newspapers, and new medium 
such as the web became popular means of communication and sharing information by the 
majority of people. 

This project focuses on a very specific type of information: news about local developments in 
the Spanish state. Normally, when watching the news on TV or reading the newspaper, the 
media tends to omit a lot of news happening in the provinces and centralize the information on 
the capital important cities. News is also accessed on different news sites in a very linear 
navigation based on the reading of texts.  

This project presents an alternative representation of information by using GoogleMaps, an 
application that provides an interactive map service, to geographically distribute and cluster 
news so users can interact intuitively to get information by regions. It pretends to facilitate 
navigation and access to local news. 
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1. Introducció 

1.1 Context 

En 1989, l’anglès Tim Berners-Lee i el belga Robert Caillau, van crear una nova forma de 
enviar i rebre informació: la World Wide Web [1]. El seu funcionament es basava en inserir una 
adreça URL en un navegador de pàgines web, aquest iniciava una sèrie de comunicacions amb 
un servidor que, rebia i interpretava les dades de la web per a poder visualitzar la informació. 

A l’actualitat, el seu funcionament es el mateix, però les seves funcionalitats s’han sotmès a una 
continua evolució, fins arribar a una segona generació en la historia de la Web anomenada Web 
2.0, basada en comunitats d’usuaris i una gran gama de serveis com les xarxes socials, els blogs, 
les wikis o les folcsonomíes, que fomenten la col· laboració i l’intercanvi àgil de informació 
entre els usuaris. 

Altres fonaments de la Web 2.0 son la interacció per part de l’usuari, el disseny cuidat i atractiu,  
la facilitat en l’ús i la navegació, la separació entre el disseny i el contingut i per últim els 
mashups. Els darrers d’aquesta llista, els mashups, consisteixen en una web o aplicació que 
fusiona dades, presentacions i funcionalitats procedents d’una o mes fonts per a crear un nou 
servei. En el cas d’aquest projecte, es centrarà en el mashup de l’aplicació GoogleMaps, i les 
notícies que estan succeint en l’actualitat. 

Fins fa poc, ens assabentàvem d’aquestes notícies gracies als diaris o amb els noticiaris 
televisius o radiofònics. Això significava que el que estava succint a l’altra punta del mon, 
trigava hores fins i tot dies en publicar-se. Però avui dia, gracies a la tecnologia, podem estar a 
la platja amb el telèfon mòbil i llegir una notícia d’un atracament a un banc que ha succeït fa 
deu minuts a l’altre punta del mon, que l’han publicat a un portal de notícies o be l’ha comentat 
un noi que estava al banc de l’atracament, i ho publica a un fòrum de successos. Però el fet de 
poder adquirir tanta informació i explicada d’una forma tant distinta, pot crear l’efecte contrari, 
la desinformació.  

Per a realitzar aquest projecte serà necessari recollir la informació d’un portal de notícies, com 
ara una petita descripció de la notícia, el titular o el lloc on ha succeït. Un cop obtinguda, es 
tractarà i s’emmagatzemarà per així poder treballar en una aplicació final, creada amb les APIs 
(Interfície de Programació d’Aplicacions) de GoogleMaps, ActionScript, Flex i fitxers XML.  

Abans de fer la implementació, es necessari fer un estudi del funcionament d’una pàgina de 
notícies, com ara Yahoo! Noticias, per així entendre la seva estructura i divisió per les diferents 
temàtiques. 

Al parlar de Yahoo!, parlem d’una web que posseeix una audiència de més de 500 milions de 
usuaris en tot el mon, 250 milions de usuaris de correu electrònic, entre 4000 y 5000 milions de 
streamings de vídeo a l’any y 7000 milions de valoracions de cançons. Si ens centrem en 
l’apartat de notícies, trobem que diàriament es publiquen milers de notícies noves que han 
succeït arreu del mon, i que totes estan dividides en diferents grups segons la seva temàtica o 
regió geogràfica.    

La idea d’aquesta web, es tindre una primera plana amb les notícies més rellevants de les 
últimes hores, sense cap tipus de separació temàtica, i després, poder accedir a més notícies 
accedint als diferents apartats que te el portal, i així poder profunditzar en la temàtica que pot 
interessar a l’usuari o en la regió en la que pot estar interessat.  

Però si atenem al seu funcionament intern, podem observar que realment, es un recull de 
notícies publicades per diferents agencies, com ara Europa Press, Reuters o AFP. Es a dir, 
Yahoo! Noticias, actua com a intermediari entre les agencies de notícies, i els lectors interessats, 
facilitant-los una interfície on poder trobar tota la informació de forma agrupada i estructurada. 

Si ens centrem en els usuaris d’aquest portal, estem parlant d’una web on el perfil d’usuari no es 
una cosa molt concreta, es a dir, tant pot entrar el seguidor d’un equip de futbol per veure el 
resultat del partit que es va jugar ahir, com una persona de l’alta societat amoïnat per l’estat de 
l’economia i la borsa actual.  
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1.2 Reptes i objectius del projecte 

Per fer aquest projecte, s’haurà de fixar uns objectius i reptes que s’intentaran complir i que a 
continuació es detallaran. 

Es començarà parlant de l’únic repte personal fixat, que és aprendre a programar amb els 
llenguatges de programació Flex, ActionScript i les APIs de GoogleMaps per a aquests 
llenguatges. Al ser llenguatges totalment desconeguts per mi, s’intentarà conèixer aquests 
llenguatges i possibilitats, i fer les primeres proves. 

Si parlem d’objectius, el primer que s’ha definit per al projecte, es que l’aplicació 
desenvolupada sigui capaç d’obtenir les notícies d’un portal com Yahoo! Noticias, guardar la 
informació i tractar-la segons les necessitats de l’aplicació. Aquesta informació s’hauria de 
tractar amb algun format o llenguatge compatible amb les tecnologies esmentades en l’anterior 
punt.  

Altre objectiu que es podria incloure al punt anterior, es poder filtrar la informació obtinguda 
per diferents criteris, com pot ser la data en la que s’ha produït, el seu emplaçament o fins i tot 
la temàtica de la notícia. 

Si s’han aconseguit complir els punts anteriors, el següent objectiu es poder desenvolupar una 
aplicació que acobli totes les tecnologies esmentades amb la informació obtinguda. El fet de 
realitzar una aplicació amb Flex incrustant un mapa de GoogleMaps, implementar les 
funcionalitats amb ActionScript, llegir notícies i mostrar-les a l’aplicació, també es pot 
considerar un repte, però al cap i a la fi es l’objectiu principal d’aquest projecte. 

Al llarg d’aquest treball s’intentaran complir tots els reptes i objectius esmentats, i 
probablement s’afegiran de nous o es modificaran alguns dels objectius degut a les limitacions 
que puguin sorgir degut a les diferents tecnologies que s’utilitzen o per problemes del temps 
necessari a l’hora de complir els objectius. 

La forma per mesurar si s’han complert aquests objectius al finalitzar el projecte, es basarà en 
l’avaluació amb usuaris. Si l’aplicació desenvolupada es capaç de satisfer el màxim possible les 
necessitats dels usuaris, el sistema de representació de la informació esdevé una novetat o 
millora respecte a la resta d’aplicacions, es podrà dir que s’han complert els objectius 
satisfactòriament. 

Un cop finalitzat el projecte, a les conclusions d’aquesta documentació es podrà analitzar fins a 
quin punt s’han complert els objectius i si els objectius han estat molt pretensiosos o realment 
s’han quedat curts.  
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A continuació es mostra un diagrama UML que representa el flux d’informació al projecte i els 
mòduls que s’intentaran desenvolupar: 

 
 

Usuari

Mapa interactiu

Parser

Surrogate

Generador de Surrogates

Yahoo! Noticias

Col·lecció  Noticies

Noticies AFP

Noticies Reuters

Noticies Europa Press

Noticies altres fonts

Accedeix

Es recopilen a

Realitza lectura

S’obté

Genera

S’integra

S’integra

Realitza crida

 
        Figura 1: Diagrama general de l’aplicació. 
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1.3 Planificació del projecte 

A l’inici d’aquest projecte, es dedicarà gran part del temps a observar quina es la situació actual 
del projecte que volem elaborar, estudiar projectes relacionats amb aquest tema, i analitzar les 
dades que ens podrà oferir el portal de Yahoo! en la secció de notícies. 

La metodologia que s’ha seguit es fer primer un anàlisi de tota la situació, posteriorment 
centrar-se en estudiar el funcionament de totes les tecnologies utilitzades al llarg de tot el 
projecte com ara les APIs de GoogleMaps o el funcionament de la tecnologia Flex, i un cop 
definit més o menys com hauria de funcionar cada secció, començar la implementació. Es molt 
provable que durant la implementació, les idees definides a l’inici, vagin variant, com ara la 
representació de la informació, la distribució d’aquesta, o altres aspectes importants. 

També s’ha de tindre en compte, que una part molt important d’aquest temps s’utilitzarà, 
paral·lelament a la implementació, a la documentació d’aquest projecte. 

En la següent taula, es representa una aproximació del temps emprat a realitzar el projecte. 

 

Id. Nom de la tasca  Duració  Començament  Final  
1 Determinar àmbit de projecte  5 dies  dl 27/09/10 dv 01/10/10 
2 Estudi de casos  10 dies  dl 27/09/10 dv 08/10/10 
3  Estat actual 5 dies dl 27/09/10 dv 01/10/10 
4  Avantatges i inconvenients 2 dies dl 04/10/10 dm 

05/10/10 
5  Objectius 3 dies dx 06/10/10 dv 08/10/10 
6 Determinar eines  35 dies  dl 11/10/10 dv 26/11/10 
7  Anàlisi d'aplicacions similar 5 dies dl 11/10/10 dv 15/10/10 

8  Aprenentatge de les eines 30 dies dl 18/10/10 dv 26/11/10 

9 Implementació Java  50 dies  dl 29/11/10 dv 04/02/11 
10  Obtenció de les dades 15 dies dl 29/11/10 dv 17/12/10 
11  Tractament de les dades 20 dies dl 20/12/10 dv 14/01/11 
12  Exportació de les dades a XML 15 dies dl 17/01/11 dv 04/02/11 
13 Implementació GoogleMaps i 

ActionScript 
60 dies  dl 07/02/11 dv 29/04/11 

14  Tractament de les dades 30 dies dl 07/02/11 dv 18/03/11 
15  Integració de dades amb el 

mapa 
30 dies dl 21/03/11 dv 29/04/11 

16 Implementació de la interfície Flex  22 dies  dl 02/05/11 dm 
31/05/11 

17  Disseny de la interfície 7 dies dl 02/05/11 dm 
10/05/11 

18  Creació de la interfície 15 dies dx 11/05/11 dm 
31/05/11 

19 Avaluació de l'aplicació  30 dies  dl 02/05/11 dv 10/06/11 
20  Anàlisi dels resultats 22 dies dl 02/05/11 dm 

31/05/11 
21  Resolució de problemes 8 dies dx 01/06/11 dv 10/06/11 
22 Elaboració de la memòria  188 dies  dl 27/09/10 dx 15/06/11 

 

                   Taula 1: Aproximació del temps emprat en el projecte 
 

A l’annex del projecte s’adjunta el diagrama de Gantt  complet amb la planificació. 
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2. Anàlisi d’aplicacions relacionades 

Fent una repassada dels diferents portals web de notícies, podem observar que hi ha moltes 
maneres de representar la informació. Per aquest motiu, observarem els que més s’aproximen al 
projecte que es vol realitzar, es a dir, que el concepte de tractar i visualitzar la informació sigui 
el més semblant possible al nostre projecte. 

Els portals triats son http://fews.tv/ i http://newsmap.jp/, dos webs que estan relacionades amb 
les notícies, però que ofereixen la informació d’una forma alternativa. La primer web, fews.tv 
[2], es una web que visualitza notícies sobre un mapa de Google Maps, d’una en una, i de forma 
correlativa. 

 

 
                   Figura 2: Imatge de la web fews.tv 
 

La segona web, newsmap.jp [3] distribueix les notícies per tota la finestra, diferenciades per 
temàtica, on cada temàtica te associat un color de forma que adquireix un símil a un mapa, on es 
podria dir que cada color es un continent, i cada notícia d’una mateixa temàtica son les països. 

 

 
                  Figura 3: Imatge de la web newsmap.jp 
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En els següents diagrames, esta representada la forma de visualitzar i filtrar les notícies en 
cadascuna de les webs.   

• fews.tv 

 

 
                  Figura 4: Diagrama fews.tv 
 
Aquest primer diagrama representa el portal de fews.tv, on trobem que no hi ha una gran 
capacitat per filtrar les notícies. La primera limitació que es pot observar, es que les notícies 
només es poden veure d’una en una i de forma correlativa i l’única facilitat per la navegació es 
poder passar a la següent/anterior notícia, pausar/reproduir la navegació i accelerar/reduir el 
temps entre notícies. Això implica una gran dificultat a l’hora de buscar una notícia, ja que no hi 
ha cap índex o resum de les notícies que s’estan mostrant, i l’única forma de trobar-les es fer un 
recorregut seqüencial per cada notícia que es va mostrant. 

La segona limitació que s’observa, es el fet d’englobar les notícies per continent i no per país o 
altre sistema menys genèric. Si un usuari intenta fer una cerca de notícies de la regió a la que 
pertany, dificulta considerablement haver de llegir notícies que probablement no li puguin 
interessar d’altres països. 

El gran avantatge que proposa aquesta web, es la representació de la informació sobre un mapa 
de GoogleMaps. Com en el projecte que es vol realitzar, la facilitat per determinar la zona on ha 
succeït la notícia es molt elevada i d’aquesta manera, si fas una cerca de notícies d’un 
determinat continent, simplement amb la visualització dels punts distribuïts sobre el mapa i 
sense cap tipus de lectura, es pot saber si la notícia ha succeït en una regió que et pugui 
interessar. 

Al ser una aplicació amb poques funcionalitats, el seu ús resulta bastant intuïtiu, ja que amb un 
menú de desplaçament i tres botons mes, es pot configurar totes les possibilitats de l’aplicació.  

Considerarem que el projecte que es vol desenvolupar s’intentarà millorar aquesta aplicació, 
afegint noves funcionalitats basades en altres aplicacions de notícies, com la que analitzarem a 
continuació, i millorant les que ja existeixen en aquesta aplicació. 



 

 

13 

• newsmap.jp 

 

 
                Figura 5: Diagrama newsmap.jp 
 
Un cop analitzat el portal newsmap.jp, observant el diagrama es pot veure que hi ha un gran 
número de possibilitats i combinacions entre els diferents menús i criteris de selecció en 
comparació amb l’aplicació anterior. 

Respecte a les temàtiques de les notícies, no hi ha gran diferencia entre newsmap.jp i fews.tv, ja 
que generalment, totes les agencies de notícies i la premsa fan servir les mateixes agrupacions 
temàtiques: esports, política, economia, entreteniment...  

Altre dels grans avantatges d’aquesta aplicació, es que no només es pot observar notícies d’una 
determinada regió podent distingir la temàtica de la notícia i a més, estan distingides per 
l’antiguitat de la notícia. Encara que la divisió sigui entre notícies publicades 10 minuts enrere, 
més de 10 minuts  o més d’una hora, es un gran avantatge saber si es tracta d’una nova notícia, 
o d’una que potser es del dia anterior. 

A banda de totes les funcionalitats interessants esmentades, un altre punt que destaca es la 
possibilitat de fer una cerca en les notícies disponibles d’una forma pràcticament immediata. 
D’aquesta manera, si una persona esta interessada en buscar totes les notícies relacionades, per 
exemple, amb Lleida, simplement s’haurà d’escriure aquesta paraula a la casella de Cerca i 
apareixeran de forma automàtica i progressiva totes les notícies actuals on aparegui aquesta 
paraula. 

L’últim avantatge que es pot extreure d’aquesta aplicació es la capacitat de seleccionar les 
notícies d’un determinat país, i no només això, si no que ens ofereix la possibilitat de combinar 
notícies de diferents països, encara que no siguin del mateix continent. 

Els darrers punts esmentats son els que mes interessen per al projecte que es vol desenvolupar, 
ja que en aquest cas tota notícia te associat un país i la majoria també una regió o ciutat, fet que 
s’haurà d’analitzar a la web d’on s’obtindran les fonts mes endavant, per saber fins a quina 
profunditat d’informació es pot arribar en el projecte que es vol desenvolupar respecte aquesta 
aplicació. 
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Arribats a aquest punt, es l’hora de començar a estudiar quins son els punts que s’han de 
desenvolupar per a poder millorar les aplicacions existents relacionades amb el mon de les 
notícies. 

Per començar s’analitzaran diferents webs de notícies i les fonts d’aquestes. Generalment les 
webs de notícies treballen amb les mateixes agencies de notícies i per tant les notícies que 
ofereixen les diferents agencies de notícies estan estandarditzades, mostrant la informació de 
cada notícia amb estructures molt similars a les dels diferents portals. 

Però el que mes interessa es analitzar la web de la qual es pretén obtenir les notícies en aquest 
projecte, Yahoo! España Noticias [4]. En aquest portal, es pot veure que les agencies que 
proporcionen les notícies son EFE, Reuters, Europa Press, AFP, AP i en menys quantitat 
Glamour, CanalPDA i d’altres. Amb una repassada de les notícies que hi ha publicades al 
portal, es pot observar que si no el 100% de les notícies, un percentatge molt alt compleixen la 
mateixa estructura, per tant, de la majoria de notícies es pot obtenir el país en el que s’ha 
esdevingut la notícia, i fins i tot les que son a nivell nacional, província en la que ha succeït. 

 

 
                  Figura 6: Imatge de la web Yahoo!España Noticias 
 
D’aquesta manera es pot definir una estructura comú en cada notícia: 

- Titular 

- Data de la publicació 

- Comunitat autònoma 

- Província 

- Resum de la notícia 

- (Opcional) Imatge relacionada 

 

De totes aquestes dades, les més important per al  projecte son la comunitat autònoma i la 
província , amb la qual podrem fer una distribució aproximada d’on ha succeït cada notícia en el 
mapa. 

Encara que altres portals també ofereixen aquest tipus de organització, el portal que te una 
secció detallada per a notícies estatals, on es pot seleccionar per comunitat autònoma i dintre 
d’aquesta s’agrupen per províncies, es Yahoo!España Noticias. El principal motiu per el que 
s’ha seleccionat treballar amb aquest portal es aquesta divisió d’informació, ja que pot facilitar 
molt la tasca d’anàlisi i obtenció de les dades. 
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El problema que presenten aquests tipus de portals, es la impossibilitat de poder descarregar les 
notícies físicament a l’ordinador de forma directa. Per a evitar la complexitat de l’aplicació web 
final, es realitzarà una altre aplicació que s’encarregui de llegir totes les notícies de la secció 
estatal i que las formati d’una forma senzilla per poder mostrar-les sobre el sistema final. El 
llenguatge que compleix aquestes característiques de format son els fitxers XML, que ens 
proporcionaran una estructura clara i comprensible, i que serà el millor intermediari de la 
informació entre les dues aplicacions que es desenvoluparan. 

Un cop analitzades les fonts de les notícies que obtindrem en una de les aplicacions, es el 
moment d’avaluar fins a quin punt es podran millorar les aplicacions analitzades en la secció 
anterior i quines seran les limitacions que presentarà aquest sistema en base a la informació que 
s’acaba d’analitzar. 

 La primera gran limitació que presenten les notícies obtingudes des de Yahoo! Noticias, es el 
fet de no poder combinar el tipus d’informació que es vol seleccionar i haver de triar entre filtrar 
la informació per regions o per temàtica. Com s’ha comentat, el funcionament de l’aplicació que 
es vol aconseguir gira al voltant d’un mapa, i evidentment la selecció que es farà per filtrar les 
notícies, serà per país, després per la comunitat autònoma i finalment per les províncies.  

Encara que no es puguin diferenciar les temàtiques de les notícies, poder obtenir informació tan 
detallada de l’origen de la notícia presenta una gran millora respecte a les aplicacions 
analitzades. Si un usuari esta interessat en fer una cerca d’una notícia que pugui haver succeït en 
una determinada província, o de les notícies que han succeït en una determinada regió, agrairà 
que li facilitin la tasca de cercar aquesta informació. 

El següent punt positiu que podem obtenir del  portal de Yahoo! es la quantitat de notícies que 
es poden obtenir per cada comunitat autònoma i de cada província. Si a més a més s’afegeix el 
fet de poder guardar les notícies de diferents dies i poder generar una bases de dades pròpia, 
presentarà una altre millora respecte als portals analitzats, ja que aquesta quantitat de notícies 
esta molt limitat a l’hora de visualitzar-les en la web. 

Altre limitació que s’ha fixat per voluntat pròpia respecte a la resta de portals relacionats amb el 
mon de les notícies, es que la majoria mostren successos d’arreu del mon, englobant una gran 
quantitat de notícies i divisions d’informació. En el cas d’aquest projecte, s’ha preferit que la 
informació sigui molt mes concreta i s’aprofundeixi molt mes en un únic país, enlloc de que les 
dades siguin tant genèriques i globalitzades. 

El darrer punt positiu que ens ofereix la web d’on obtenim les fonts a ressaltar, es que esta 
formada per diferents agencies de notícies. Depenent del grup de comunicació d’on s’obtenen 
les notícies, es pot associar una ideologia política, afinitat a un club esportiu, etc. La 
imparcialitat es un dels punts que vol es ressaltar a l’aplicació i evitar posicionaments de 
qualsevol tipus. Si una notícia te un caire polític molt destacat, pot fer sentir incòmodes a molts 
altres usuaris, i aquesta situació es la que s’intentarà evitar. Quant més neutrals siguin totes les 
notícies, s’aconseguirà que la majoria d’usuaris puguin llegir sense cap sensació de rebuig, amb 
el risc d’excloure els mes radicals, fet que no els hi pot agradar. 

Un cop s’han analitzat els treballs relacionats i la web d’on obtindrem les fonts,  ja es pot 
començar a explicar les eines que s’utilitzaran per implementar aquesta aplicació i quines son 
les característiques per les qual s’ha decidit triar-les. 
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3. Tecnologia utilitzada 

3.1 Eines 

Per a l’elaboració d’aquest projecte s’han utilitzat diferents tecnologies compatibles entre si, on 
la tecnologia base utilitzada es Flex, que esta basada en la plataforma propietària Flash. Dintre 
d’aquest entorn, la majoria de programació es realitza en ActionScript, un llenguatge de 
programació orientat a objectes especialitzat en webs animades. 

Altre part molt important en el projecte son les APIs de GoogleMaps. Inicialment existien 
únicament per entorns de treball Java i JavaScript¸ però des de fa relativament poc temps, 
Google proporciona la possibilitat de treballar amb llenguatges Flex i ActionScript. 

Respecte al tractament de les notícies i la informació s’utilitzarà una altre aplicació Java que 
emmagatzemarà les dades en fitxers XML i  amb els quals es prepararà la representació gràfica 
de les notícies, facilitant molt la feina d’aquest apartat. 

 

3.2 Característiques de les eines 

Per a totes aquestes eines comentades en l’apartat anterior, es detallarà el seu funcionament de 
forma més profunda a continuació. 

• Flex: Es un terme que agrupa una sèrie de tecnologies publicades des de Març del 2004 per 
Macromedia per donar suport al desplegament y desenvolupament de Aplicacions 
Enriquides d’Internet, també anomenades RIA, basades en la seva plataforma propietària 
Flash.  

A l’hora de programar s’utilitza, per una banda  un llenguatge XML anomenat MXML, que 
disposa de diversos components  predefinits i característiques que aporten funcionalitats 
com ara serveis web, columnes ordenables, objectes remots, etc. 

Per altre banda, tota al programació Flash es realitza amb el llenguatge ActionScript, un 
llenguatge de programació orientat a objectes propi d’Adobe. Amb aquest llenguatge, 
podrem importar les llibreries de les APIs de GoogleMaps per a poder treballar amb les 
seves classes. El seu funcionament es molt similar a la resta de llenguatges d’aquest tipus, 
on de cada llibreria obtenim una classe que conte les seves propietats i els seus mètodes o 
funcions, i a partir d’aquestes llibreries pròpies o ja desenvolupades, podrem realitzar les 
nostres funcions per al tractament més adient per a cada aplicació. 

<mx:Script> 
 <![CDATA[ 
// Exemple llibreria  
  import mx.events.FlexEvent; 
// Exemple variable     
  private var variable:String = new String(); 
// Exemple funció  
  protected function funcioExemple(event:Event):void 
  { 
// Tractament de la funció  
  } 
 ]]> 
</mx:Script> 

Figura 7: Exemple ActionScript  inserit en una aplicació Flex 
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• GoogleMaps: Consisteix en una aplicació web gratuïta, que ofereix imatges de mapes 
desplaçables i imatges satelitals del mon sencer. Aquests mapes tenen informació molt 
detallada de moltes ciutats, com ara parades de metro, informació detallada dels carrers i 
els negocis que hi pots trobar, també de les carreteres, etc. 

Poc a poc s’han afegit noves funcionalitats també gratuïtes, com ara calcular el recorregut a 
peu o cotxe entre dos punts, o una de les més rellevants en els últims temps, que es el 
StreetView,  una secció que ens permet situar-nos dintre de la ciutat gracies a les imatges 
obtingudes dels carrers. 

Però el gran avantatge que presenta, es la possibilitat de inserir l’aplicació en la teva pagina 
web i afegir informació pròpia o modificar la existent. Gracies a aquestes APIs, podrem 
afegir formes equivalents a les comunitats autònomes o països, punts representant les 
notícies i crear una nova aplicació basada en GoogleMaps. 

<maps:Map  
 xmlns:maps="com.google.maps.*"  
 id="map"  
 mapevent_mapready="onMapReady(event)"  
 width="100%" height="100%"  
 key="clau propia per a Google Maps"  
/> 

Figura 8: Exemple per inserir Google Maps a una aplicació Flex 
  
Aquest es l’exemple de com inserir en una aplicació Flex. Un cop carregat el mapa, farà 
una crida a la funció onMapReady() on es poden realitzar accions com centrar el mapa en 
un determinat punt, afegir controls sobre el mapa, afegir marcadors, etc. 

• XML: Son les sigles de Extensible Markup Lenguage, i més que un llenguatge, es un 
estàndard per representar la informació i facilitar l’intercanvi entre diferents llenguatges.   

L’estructuració d’aquest model es basa en un llenguatge d’etiquetes, on existeix una arrel 
principal  i de la qual depenen un número determinat d’elements que contenen la 
informació. Dintre de cada element es poden definir tants subnivells com ens sigui 
necessari, diferenciant cada part de la informació amb la seva etiqueta. 

<?xml version="1.0"?> 

<catalog> � Arrel  

   <book id="bk101"> � Element 1  

      <author>Gambardella, Matthew</author> � Propietat element 1  

      <title>XML Developer's Guide</title> � Propietat element 1  

      <genre>Computer</genre> � Propietat element 1  

      <publish_date>2000-10-01</publish_date> � Propietat element 1  

   </book> 

   <book id="bk102"> � Element 2  

      <author>Ralls, Kim</author> � Propietat element 2  

      <title>Midnight Rain</title> � Propietat element 2  

      <genre>Fantasy</genre> � Propietat element 2  

      <publish_date>2000-12-16</publish_date> � Propietat element 2  

   </book> 

</catalog> 
Figura 9: Exemple d’un fitxer XML 

 

Amb aquest exemple, podem observar la facilitat i claredat de lectura que ens proporciona 
aquest tipus de fitxer, en aquest cas, per representar informació sobre llibres. 

Però com hem comentat, una de les característiques més importants per a l’aplicació a  
implementar, es la facilitat del d’intercanviar la informació entre diferents llenguatges, ja 
que podrem obtenir la informació amb una aplicació elaborada amb Java, i fer 
posteriorment el tractament amb la nostra aplicació en Flex. 
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• Java: També es un llenguatge de programació orientat a objectes, en aquest cas 
desenvolupat per Sun Microsystems als inicis dels anys 90 i que a partir de 2007 es va 
decidir alliberar pràcticament tot Java passant a ser software lliure. La sintaxi d’aquest 
llenguatge es deriva de C++ , però a diferencia amb aquest, que combina la sintaxis per a 
programació genèrica, estructurada i orientada a objectes, Java va se dissenyat per a ser 
completament orientat a objectes. 

Una de les principals característiques i la que mes interessa per a aquest projecte es la 
reutilització de codi i software. La reutilització no es basa en el fet de copiar i pegar codi 
acostumats a fer en llenguatges estructurats, sinó el poder utilitzar un objecte ja 
desenvolupat amb unes determinades propietats i mètodes, i incloure’l al nostre projecte 
per utilitzar-lo directament o realitzar una extensió per adaptar les propietats i mètodes a 
l’aplicació que s’està desenvolupant.   

En el cas d’aquest projecte ens basarem amb una classe ja desenvolupada capaç de realitzar 
la connexió amb els servidors de Yahoo! i obtindre la informació. A partir d’aquesta classe, 
s’estendrà per a que es connecti als portals de les comunitats, obtenir i tractar la informació 
que ens interessa per enregistrar-la en els fitxers XML intermediaris, i que finalment 
s’utilitzarà l’aplicació Flex. 
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4. Casos d’ús 

En l’enginyeria del software, un cas d’ús es una tècnica per a la captura de requisits potencials 
d’un nou sistema o una actualització de software. Cada cas d’ús proporciona un o més escenaris  
que indiquen com deuria interactuar el sistema amb l’usuari o amb altre sistema per a 
aconseguir un objectiu. El llenguatge emprat en aquesta tècnica, normalment es un llenguatge 
més proper a l’usuari final. 

D’aquesta manera, la definició d’uns casos d’ús ben plantejats i analitzats, ens facilitarà la 
comprensió de les carències del sistema i ens indicarà que necessita l’usuari i de quina forma.  
Per a analitzar aquestes necessitats, es plantejaran diferents casos d’ús per a diversos d’usuaris 
que puguin utilitzar el sistema realitzat. 

Si es vol realitzar uns casos d’ús s’ha d’intentar complir aquests punts: 

• Descriure el context i l’entorn en el qual es desenvolupen les accions. 

• Descriure el rol que exerceix l’usuari amb aquest determinat cas d’ús. 

• Definir les metes o els interessos que busquen assolir amb aquest cas d’ús. 

• Analitzar la quantitat i els tipus de fonts d’informació addicional que pugui necessitar 
per arribar a la seva meta. 

• Analitzar la duració aproximada que pot trigar l’usuari en realitzar les tasques 
necessàries per cada cas d’ús. 

• Analitzar la possible necessitats de l’usuari de mantenir una col·lecció personal de 
recursos per a realitzar el cas d’ús. 

 

4.1 Primer cas d’ús: Un ciutadà que ha passat el ca p de setmana fora, es 
vol posar al dia d’informació 

El primer cas d’ús a analitzar es el corresponent a un usuari barceloní que vol consultar les 
notícies succeïdes a la seva província després d’haver passat el cap de setmana fora. 

El context d’aquest cas d’ús es pot situar a casa de l’usuari davant del seu ordinador personal a 
la seva habitació. El rol que exerceix aquesta persona en aquest cas d’ús es la necessitat de 
conèixer la informació dels fets que han succeït a la seva província per posar-se al dia després 
d’haver passat uns dies de vacances fora. D’aquesta manera, el seu interès es podria definir com 
a l’interès d’adquirir tota la informació possible succeïda en els últims dies. 

L’usuari, per assolir la seva meta, pot visitar diverses pagines web on llegirà diversos articles, 
veure imatges, vídeos i fins i tot mapes interactius. Si comptabilitzem aquests recursos digitals, 
es podria aproximar entre deu i vint dels quals la majoria, l’usuari esta familiaritzat. 

Un cop arribat a aquest punt, es pot fer una aproximació dels temps que pot trigar l’usuari en 
realitzar aquest cas d’ús i es pot definir en un interval d’entre més d’una hora i menys d’un dia. 
Aquesta aproximació es basa en que l’acció més repetida per l’usuari serà llegir, tasca amb la 
que normalment trigarà menys d’una hora, i la resta d’accions seran visualitzar imatges i algun 
vídeo resum d’alguna notícia, que requerirà una quantitat molt baixa de temps. 

S’ha de tindré en compte que gracies a aquesta informació addicional de vídeos i imatges, pot 
facilitar molt la feina a l’usuari per arribar a la meta i així evitar confeccionar una col· lecció 
personal de recursos.    
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4.2 Segon cas d’ús: Un aficionat a la política fa e l seguiment dels resultats 
de les eleccions generals 

El segon cas d’ús a analitzar es el corresponent a un usuari de Madrid interessat en política que 
vol fer un seguiment per comunitats dels resultats de les eleccions generals. 

En aquest cas, el context podria ser molt similar al cas d’ús anterior, es a dir, a l’ordinador 
personal de la seva casa. El rol de l’usuari per a aquest cas d’ús, es el de fer un anàlisi i fer un 
recull dels resultats i notícies per saber quin partit polític ha dominat a cada comunitat 
autònoma. Per tant, la meta d’aquest cas d’ús es obtenir el màxim d’informació i de forma més 
detallada d’unes eleccions generals de tot l’estat i entendre les tendències polítiques de cada 
comunitat. 

S’intentarà arribar a aquest objectiu gracies a diferents recursos digitals com poden ser articles, 
gràfiques, mapes interactius i fins i tot vídeos. El número d’aquests recursos estarien al voltant 
de vint o trenta, amb els que estarà força familiaritzat encara que potser hi hagin alguns recursos 
especials per aquest tipus d’esdeveniments. 

Normalment els dies d’eleccions, es fa un seguiment especial durant tot el dia. Per tant, la 
duració d’aquest cas d’ús podria ser, d’una o dues hores al final del dia o com a màxim un dia 
sencer fent el seguiment. Aquesta aproximació es basa en que la majoria d’informació son 
articles, en els quals es triga menys d’una hora en llegir-los. La resta d’informació que disposa 
l’usuari son vídeos, mapes interactius i gràfiques. Aquests recursos, facilitaran la feina per a 
aconseguir el cas d’us, ja que requereixen una quantitat molt baixa de temps. 

En aquest cas, l’usuari pot estar interessat en realitzar un recull personal de recursos per 
analitzar com es succeeixen les jornades electorals, el número de votants en els diferents anys, 
les tendències polítiques per cada edat, etc. i així estudiar detalladament, com va variant 
políticament la societat al llarg dels anys. 

Per a l’elaboració i manteniment d’aquesta col·lecció personal, l’usuari dedicarà menys d’una 
hora en tasques de lectura i edició de dades. Aquesta col·lecció tampoc seria molt extensa, però 
si que seria de rellevància a l’hora d’aconseguir aquest cas d’us amb èxit.  

 

4.3 Tercer cas d’ús: Un treballador que vol fer un cop d’ull als successos 
del dia 

L’últim cas d’ús, correspondria a una persona que abans de començar a treballar a primera hora 
del matí, li agrada fer una repassada de les notícies més importants que han succeït al país. 

D’aquesta manera el context on es desenvoluparà aquest cas d’ús, seria a l’ordinador de la 
oficina on treballa. El rol que exerceix l’usuari, es el de fer un recull d’informació dels 
successos més importants en les ultimes hores al seu país. La seva meta seria obtenir el màxim 
d’informació en la mínima quantitat de temps, per no interferir en les seves tasques en el treball. 

L’usuari, per aconseguir aquesta meta utilitzarà diferents recursos com ara articles, vídeos o 
altres tipus de mitjans com una emissora de radio només dedicades a les notícies. Com l’usuari 
no disposa de una gran quantitat de temps, ni mitjans per aconseguir diferents recursos per estar 
al lloc de treball, el número de recursos dels que disposarà es pot estimar en més de cinc però no 
més de quinze. Al ser una tasca que realitza de forma diària, es pot considerar que l’usuari esta 
familiaritzat amb la major part dels recursos, i per tant, el temps que invertirà serà d’uns minuts, 
com a màxim una hora.  

Depenent del tipus de treball que realitzi l’usuari, el fet de poder visualitzar vídeos o recolzar la 
informació escoltant la radio puntualment, es converteix en un recurs molt important per 
aconseguir la seva meta en un període de temps tan reduït. 

En aquest cas, l’usuari no necessita fer un recull personal de recursos, ja que simplement es basa 
en un seguiment diari de notícies, i les notícies succeïdes en dies anteriors no seran de gran 
rellevància respecte a les noves que puguin anar apareixent.   
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4.4 Qüestionari 

Un cop definits els casos d’ús, la següent tasca es elaborar un qüestionari que es facilitarà als 
usuaris, per avaluar els coneixements previs sobre la informació que pretenem mostrar en la 
nostra aplicació. 

Aquesta enquesta s’ha facilitat a un total de vuit usuaris amb diversos perfils. A continuació es 
detalla el perfil de cada un d’aquests usuaris: 

• La primera usuària enquestada es una noia de 26 anys que actualment treballa com a 
infermera. Els seus coneixements informàtics es centren en software especialitzat en 
medicina. 

• El segon usuari enquestat es un home de 61 anys i actualment no treballa perquè esta 
jubilat. En aquest cas els coneixements en sistemes informàtics son pràcticament nuls, 
però també interessa la opinió d’aquest perfil. 

• El tercer usuari enquestat es un home de 28 anys, es un Enginyer tècnic en Informàtica 
de Sistemes que treballa com a programador de SAP. Aquí ens trobem amb l’usuari que 
té mes coneixements en el món de la informàtica respecte a la resta. 

• La quarta usuària enquestada es una dona de 57 anys, treballadora d’una fàbrica tèxtil. 
Els coneixements informàtics d’aquesta usuària son molt limitats, estant molt poc 
familiaritzada en tot l’entorn de la informàtica. 

• El cinquè usuari enquestat es un home de 42 anys que treballa com analista en sistemes 
HOST. També ha estudiat l’Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes, i te un alt 
coneixement en tot tipus d’aplicacions. 

• La sisena usuària enquestada es una noia de 16 anys, estudiant de batxillerat. Aquest 
perfil d’usuari també es dels mes familiaritzats en tot tipus d’aplicacions d’Internet, ja 
que la gent mes jove coneix l’informàtica des de d’una edat mes baixa.  

• El setè usuari enquestat es un noi de 44 anys que treballa com a cap de maquinaria d’un 
vaixell. Normalment utilitza els ordinadors per cercar informació per Internet i realitzar 
algunes gestions. 

• El vuitè i darrer usuari enquestat es un home de 34 anys que treballa com a cap de 
manteniment d’una fàbrica. Aquest usuari, encara que no ha estudiat res d’informàtica, 
es un dels seus hobbies i té força coneixements en tot tipus d’aplicacions. 

 

El qüestionari realitzat per a aquesta avaluació, es el següent: 

1. Tens coneixement de la distribució geogràfica de les comunitats autònomes en l’estat 
espanyol?   

a. Si, aproximadament. 

b. Algunes, però no totes. 

c. No, no tinc ni idea. 

 

2. I, sabries associar cada comunitat autònoma amb la seva bandera? 

a. Si, les conec totes. 

b. Conec el de les comunitats més populars. 

c. Només conec el de la meva comunitat. 

d. No, no les conec. 
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3. En cas de no conèixer les banderes, consideres aquesta dada necessària per poder 
localitzar les comunitats de forma més ràpida, o el complementaries amb un text 
descriptiu o indicador visual? 

a. Si, el complementaria amb altre ajuda. 

b. Si, considero rellevant el coneixement de les banderes. 

c. Considero igual de ràpid un text, que una bandera o saber la situació geogràfica. 

d. No, no el considero rellevant. 

 

4. Si tens coneixement de les comunitats autònomes, series capaç de distingir les seves 
províncies? 

a. Si, també les conec. 

b. Només conec les capitals de cada comunitat. 

c. Només conec les de la meva comunitat. 

d. No en conec cap. 

 

5. A l’hora de consultar notícies m’interessa... 

a. ... les notícies de la meva comunitat. 

b. ... totes les notícies succeïdes a l’estat. 

c. ... les notícies de la meva comunitat i les que engloben a tot l’estat. 

 

6. De la següent informació, tria els punts que consideres més importants i representatius 
d’una notícia amb un màxim de 3 punts. 

a. El titular de la notícia. 

b. El resum de la notícia. 

c. La situació geogràfica en la que ha succeït. 

d. La data de publicació de la notícia. 

e. La imatge relacionada de la notícia. 

f. L’article sencer de la notícia. 

 

7. Amb quina periodicitat consultes les notícies? 

a. Diversos cops al dia. 

b. Un cop al dia. 

c. Cada dos o tres dies. 

d. Un cop a la setmana. 

e. Més temps. 

 

8. Quan llegeixes notícies, t’agrada poder veure notícies relacionades per regió? 

a. Si. 

b. No. 
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9. A part de les webs de notícies, quines altres fonts utilitzes per complementar la 
informació? 

a. La televisió. 

b. La radio. 

c. Premsa escrita. 

d. Altres fonts. 

e. Cap. 

 

10. A l’hora de fer aquestes consultes complementaries, consideres indispensable contrastar 
la informació amb aquestes altres fonts? 

a. Si, necessito comprovar la veracitat de la notícia. 

b. Si, m’agrada veure altres punts de vista. 

c. No, ja en tinc suficient. 

 

11. Quina es l’antiguitat màxima de les notícies que t’agrada llegir? 

a. 1 dia. 

b. 2 o 3 dies. 

c. 1 setmana. 

d. Més d’una setmana. 

 

En la següent taula es mostren els resultats dels qüestionaris contestats per els usuaris: 

 Usuari 1 Usuari 2 Usuari 3 Usuari 4 Usuari 5 Usuari 6 Usuari 7 Usuari 8 

Pregunta 1 a. b. a. a. a. a. a. a. 

Pregunta 2 b. b. b. b. a. b. a. b. 

Pregunta 3 a. a. a. a. a. a. a. a. 

Pregunta 4 b. b. b. b. b. b. a. b. 

Pregunta 5 c. c. c. c. c. c. c. c. 

Pregunta 6 

1 – a. 

2 – c. 

3 – b. 

1 – a. 

2 – c. 

3 – b. 

1 – a. 

2 – b. 

3 – c. 

1 – a. 

2 – c. 

3 – b. 

1 – a. 

2 – b. 

3 – c. 

1 – a. 

2 – b. 

3 – c. 

1 – a. 

2 – b. 

3 – c. 

1 – a. 

2 – c. 

3 – b. 

Pregunta 7 a. a. a. b. a. b. b. b. 

Pregunta 8 a. a. a. a. a. a. a. a. 

Pregunta 9 a. c. a. b. c. a. c. b. 

Pregunta 10 b. b. a. a. b. a. a. b. 

Pregunta 11 a. c. a. b. a. c. c. a. 
 

Taula 2: Resultats del qüestionari dels casos d’us 
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4.5 Anàlisi dels casos d’ús i del qüestionari  

Arribats a aquest punt, per intentar dissenyar la interfície més adient per al nostre sistema, 
s’analitzarà les necessitats dels usuaris. Per a fer això, ens fixarem en els casos d’ús definits 
anteriorment i que estan relacionats amb la temàtica del projecte: visualitzar notícies sobre un 
mapa.  

Per començar, s’analitzarà el cas d’ús on l’usuari d’una determinada comunitat autònoma, vol 
posar-se al dia de les notícies que han succeït a la seva província després d’haver passat el cap 
de setmana en un viatge a l’estranger. En aquest cas, l’usuari necessita una interfície senzilla, 
intuïtiva i amb la informació resumida per poder assolir el màxim d’informació en el mínim 
temps possible. D’aquesta manera, una de les propietats importants de la interfície a tindre en 
compte, es la possibilitat de mostrar notícies d’un determinat rang de temps i poder diferenciar-
les per aquesta propietat. Altre propietat a destacar en aquest cas d’ús, es la possibilitat de 
mostrar diverses notícies d’una mateixa ciutat o província de forma que la informació mostrada 
a la pantalla no quedi solapada una amb altre. Aquestes dues propietats haurien de ser 
compatibles ja que diferents notícies d’una mateixa província i publicades en diferents hores o 
dies, s’hauran de mostrar de forma conjunta, i s’hauria de poder diferenciar per a facilitar la 
tasca  de distinció a l’usuari final. 

Si observem el segon cas d’ús, en el que tenim un usuari que vol fer un estudi de tendències 
polítiques a partir dels resultats d’unes eleccions generals, ens trobem amb la necessitat d’una 
interfície una mica més complexa que en el cas anterior. En aquest cas, una de les propietats 
necessàries a destacar, es la de diferenciar la informació per regions i per ciutats amb la major 
claredat possible. Per facilitar aquesta propietat, en el cas d’Espanya la forma més senzilla es la 
divisió de les comunitats autònomes, i de forma més detallada, per províncies o ciutats.  

En l’últim cas d’ús, tenim l’usuari que li agrada fer una repassada rapida a les notícies en algun 
moment lliure del dia. D’aquest cas, en podem obtenir altre propietat molt important, i es la 
claredat i brevetat de la informació. Al tractar-se d’un cas d’ús en el que l’usuari no disposa de 
gaire temps, en la aplicació s’intentarà que tota la informació tractada i mostrada, estigui 
detallada de la forma més clara possible i estructurada de forma que faciliti la tasca de 
comprensió. Altre propietat a tindre en compte, es que al disposar de poc temps en determinats 
moments del dia i consultar la informació diàriament, es que la informació que es mostri, estigui 
actualitzada. 

Gracies a l’anàlisi d’aquests casos d’ús, s’ha pogut obtenir conclusions molt interessants per al 
projecte. La principal conclusió que es pot obtenir, es que la interfície a desenvolupar ha de ser 
el més simple, clara e intuïtiva possible, ja que els usuaris necessiten obtenir una informació 
concreta de forma senzilla i ràpida. Per a que això sigui possible, s’haurà de mostrar de forma 
distingida on ha succeït la notícia i diferenciar quan ha passat, amb una informació concisa i 
estructurada. 

Per altra banda, al mostrar la informació sobre un mapa, altre tasca important es facilitar la 
comprensió de la informació geogràfica, tingui coneixements geogràfics o no l’usuari final. Per 
a que sigui així, s’intentarà que la navegació de la interfície, no es centri únicament en el mapa, 
si no tindre altres complements com banderes, textos descriptius o fins i tot formes que 
remarquin les comunitats. 

Tota aquesta informació ha pogut ser obtinguda a partir dels casos d’ús, però es pot obtenir 
molta més informació gracies al qüestionari facilitat a possibles usuaris, i així detallar punts que 
no es poden aclarir només amb els casos d’ús, però si gracies als diversos punts de vista i 
opinions dels usuaris. 

A continuació es detallarà la informació obtinguda del qüestionari: 

• Set dels vuit usuaris enquestats tenen un coneixement aproximat de la distribució 
geogràfica de les comunitats autònomes en el mapa de l’estat, encara que un indicador 
visual de les regions o una petita descripció o un indicador visual pot ajudar en els casos 
d’usuaris amb menys coneixements. 
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• En els casos de les banderes no tots els usuaris saben associar una bandera amb la 
comunitat autònoma, només dos dels vuit coneixen totes les banderes. La resta 
d’usuaris coneixen la de la seva comunitat i d’altres més populars. Per a facilitar la 
comprensió es pot ajudar amb textos o també indicadors visuals. 

• No obstant, per tots els usuaris, si aquestes banderes estan complementades amb algun 
indicador visual o un text informatiu de cada bandera, pot ser de molta ajuda a l’hora de 
la navegació per el mapa. 

• Al parlar de províncies, els coneixements son similars als de les banderes, on nomes un 
dels vuit usuaris coneix totes les províncies. La resta, normalment coneixen les 
províncies de la seva comunitat autònoma i d’alguna més per proximitat. Per tant, 
s’haurà de facilitar als usuaris la distinció d’aquestes a cada comunitat. 

• A l’hora de consultar notícies, tots els usuaris estan interessats en les principals notícies 
que han succeït a nivell estatal, però un cop revisades aquestes, els hi agrada aprofundir 
en les notícies que han succeït a la seva comunitat autònoma o fins i tot a la seva 
província. 

• A l’hora de prioritzar la informació, els usuaris coincideixen en els resultats, i es que la 
informació més important es el titular de la notícia, el segon punt més important es la 
ubicació, com a tercera dada important la data de publicació i la quarta dada rellevant 
seria el resum de la notícia. Si totes aquestes dades li resulten interessants o importants, 
l’usuari llegirà l’article sencer i observar les imatges relacionades. 

• De la periodicitat de consulta, s’obtenen resultats molt més dispars, ja que depenent de 
la possibilitat de cada usuari de connectar-se a Internet, llegir diaris, veure la televisió o 
escoltar la radio, varien molt els resultats. Per exemple, els usuaris que son informàtics i 
estan tot el dia davant de l’ordinador ho consultaran diversos cops al dia i la resta ho 
miren un cop al dia quan arriben a casa amb l’ordinador o be mirant la televisió. 
D’aquest resultats es pot aclarir, que quan més actualitzada estigui la informació millor. 

• Respecte al tema de notícies succeïdes en una mateixa regió, a tots els usuaris els 
interessa llegir el màxim número de notícies amb la major facilitat d’una mateixa regió, 
per facilitar la tasca de cerca. 

• Tots els usuaris complementen la informació de notícies web amb altres fonts. Les més 
utilitzades es la televisió i la premsa escrita. També s’utilitza molt les emissores 
informatives de la radio per complementar aquesta informació. 

• El fet de que els vuit usuaris consultin altres fonts, es perquè consideren indispensable 
contrastar la informació llegida a Internet, ja que tot el que es publica a la xarxa no es 
pot verificar si es real o no. 

• Per últim, quatre dels vuit usuaris considera que s’hauria de mostrar un historial de 
notícies ampli, per si en casos excepcionals, algú esta interessat en fer una recerca 
d’algun fet puntual que va succeir setmanes enrere. 

Un cop analitzades aquestes dades, ja es poden obtenir una primera idea dels requisits que ha de 
complir el sistema a implementar i conèixer les limitacions que s’intentaran solucionar. 
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5. Disseny del sistema 

5.1 Metodologia 

Per a fer el disseny de l’aplicació, s’intentarà satisfer el màxim possible les necessitats dels 
usuaris a l’hora d’utilitzar aquest tipus de sistemes. Per aconseguir un disseny òptim, es 
seguiran els següents punts: 

• El primer pas es fer un estudi dels perfils d’usuaris potencials, analitzant les seves 
necessitats, com volen que es mostri la informació que busquen, quines eines utilitzarà 
per aconseguir la seva meta, etc. Aquesta tasca es la que s’ha realitzat gracies als casos 
d’ús i el qüestionari, i que s’ha obtingut una informació molt important, per fer una 
aproximació de la interfície final que utilitzaran els usuaris. 

• El segon pas es realitzar diversos prototips del disseny de l’aplicació i estudiar quins 
punts son interessants per el sistema i quins es poden desestimar en cada versió. Aquest 
serà un procés iteratiu, en el que cada versió s’anirà depurant l’aplicació i afegint noves 
funcionalitat, fins arribar a un punt en que els usuaris es trobin suficientment satisfets 
amb la aplicació que utilitzaran. 

• El tercer i últim pas, es realitzarà de forma simultània amb el segon pas. A l’hora de fer 
cada prototip, poden aparèixer diverses dificultats i problemes per mostrar la informació 
en la pantalla, tractar les notícies de les diferents fonts, etc. La tasca consisteix en 
depurar i solucionar tots els problemes que puguin sorgir al llarg de tots els prototips 
desenvolupats. 

Per a analitzar aquestes necessitats, també s’ha de tindre molt present  la diferencia de contexts 
en els que es trobaran els usuaris de l’aplicació. Cada usuari necessita fer una cerca diferent en 
el sistema per a obtenir la informació més adient, i per a que això es pugui assolir de la millor 
forma possible el sistema s’ha d’adaptar a totes aquestes necessitats dels usuaris. 

El fet de que una aplicació s’adapti a l’usuari per que aquest la pugui fer servir de la forma més 
fàcil i adient, se’n diu que l’aplicació te una bona usabilitat. Jakob Nielsen es considera el pare 
d’aquest terme, i el va definir com l’atribut de qualitat que mesura el fàcil que son d’utilitzar les 
interfícies web [5]. També va definir deu punts indispensables a complir a l’hora de 
desenvolupar una bona interfície: 

1. Visibilitat de l’estat del Sistema: el sistema deu mantenir sempre informat als usuaris 
sobre el que esta succeint, a través d’una retroalimentació o “feed-back” adequat i en un 
temps raonable. 

2. Adequació entre el sistema i el mon real: el sistema ha de parlar el llenguatge dels 
usuaris, amb paraules, frases i conceptes que els siguin familiars, més que amb termes 
propis del sistema. Ha de seguir les convencions del mon real, fent que la informació 
aparegui amb un ordre natural i lògic. 

3. Control i llibertat de l’usuari: els usuaris, sovint, trien opcions del sistema per error i 
necessiten una “sortida d’emergència” clarament delimitada per abandonar l’estat no 
desitjada en què es troben sense haver de mantenir un diàleg llarg amb el sistema. 

4. Consistència i estàndards: els usuaris no tenen per què imaginar que diferents paraules, 
situacions o accions signifiquen el mateix. S’ha d’intentar seguir les convencions de la 
plataforma. 

5. Prevenció d’errors: millor que un missatge d’error, és un disseny acurat que previngui 
els errors.  

6. Reconèixer millor que recordar: s’ha d’intentar que els objectes, accions i opcions, 
siguin visibles. L’usuari no te per què recordar informació  d’una part de diàleg del 
sistema a una altre. Les instruccions d’ús del sistema han d’estar a la vista o fàcilment 
localitzables quan sigui procedent. 
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7. Flexibilitat i eficiència d’ús: els acceleradors o dreceres, poden fer més ràpida la 
interacció usuaris experts, de tal manera que el sistema sigui útil per als dos tipus 
d’usuaris. S’ha permetre que els usuaris puguin configurar accions freqüents. 

8. Estètica i disseny minimalista: els diàlegs entre sistema i usuari no han de contenir 
informació rellevant o requerida. Cada unitat d’informació extra en un diàleg competeix 
amb les unitats rellevants d’informació i disminueix la seva visibilitat relativa. 

9. Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i solucionar errors: els missatges d’errors 
s’han d’expressar en un llenguatge comú, indicar amb precisió el problema i suggerir de 
forma constructiva una solució.  

10. Ajuda i documentació: encara què es bon senyal que el sistema pugui ser usat sense 
documentació, pot ser necessari proveir de cert tipus d’ajuda. Qualsevol informació ha 
de ser fàcil de buscar, especificar els passos que seran necessaris per realitzar-la i no ser 
molt amplia. 

Al llarg del desenvolupament d’aquest projecte l’objectiu es complir aquestes regles i d’aquesta 
forma assegurar que entre l’usuari i el sistema hi hagi compatibilitat i una gran probabilitat 
d’èxit. 

En el procés de disseny del sistema, una de les metodologies de disseny que més s’utilitza es la 
coneguda com “Model de prototipus”.  

Aquest model pertany als models de desenvolupament evolutiu, i la idea es que els prototipus es 
construeixin en poc temps amb les eines més adients per a que el cost es redueixi, el prototipus 
sigui aprovat i es pugui començar a treballar en el desenvolupament del software final.  

Tot això es basa en un disseny ràpid, que es centra en una representació dels aspectes del 
software que seran visibles per al client o l’usuari final. Aquest disseny indueix a la construcció 
d’un prototipus, el qual es avaluat per el client per a una retroalimentació, i que gracies a 
aquesta es poden polir els requisits del software. Existeix una interacció perquè el prototipus 
s’adapta per satisfer les necessitats del client. Això permet que el programador entengui millor 
el que s’ha de fer i a l’hora el client pugui veure resultats a curt termini. 

Altre model interessant a utilitzar en el projecte es el disseny centrat en l’usuari [6]. L’objectiu 
d’aquest disseny es la creació de productes que resolguin necessitats concretes dels usuaris 
finals, aconseguint una major satisfacció i millor experiència d’ús possible amb el mínim esforç 
per part de l’usuari. 

La majoria dels processos que fan disseny centrat en l’usuari tenen el següent esquelet: 

1. Conèixer a fons els usuaris finals, normalment utilitzant investigació qualitativa o 
investigació quantitativa.  

2. Dissenyar un producte que resolgui les seves necessitats y s’ajusti a les seves capacitats, 
expectatives i motivacions. 

3. Posar a proba el sistema dissenyat, normalment utilitzant un test d’usuari. 

El principal avantatge respecte a altre metodologies es que el disseny centrat en l’usuari intenta 
optimitzar la interfície, aproximant-se el màxim possible a les necessitats de l’usuari i que 
aquest hagi d’adaptar-se al funcionament el mínim possible de l’aplicació. 
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A continuació es mostra un diagrama del funcionament del model de prototipus i la seva 
retroalimentació: 

 

 
Figura 10: Diagrama funcionament del model de prototipus 
 

En aquest punt del projecte ja s’han identificat i refinats els requisits de l’aplicació a 
desenvolupar, i ja es pot procedir a fer cicle de retroalimentació començat amb el disseny ràpid 
d’un prototipus i començar les avaluacions directament amb els usuaris. 

 

5.2 Per que sobre un mapa? 

Un dels aspectes que més crida l’atenció d’aquest projecte i es qüestionen els usuaris, es el fet 
de mostrar les notícies sobre un mapa. A continuació es detallaran els motius, de per que s’ha 
decidit utilitzar aquest mètode de representació. 

El primer motiu de triar un mapa es, perquè es una forma nova de mostrar aquest tipus 
d’informació, i després d’analitzar la informació obtinguda dels usuaris, s’ha decidit continuar 
per aquest camí. 

Avui dia, la major part dels sistemes integren gran part de la informació visual i que per si 
mateixa mostri la major part de la informació sense que l’usuari hagi de fer una gran cerca. Els 
mapes son una representació de informació amb la que s’està familiaritzada des de petit quan 
s’estudia geografia, o que utilitzem en el dia a dia, com quan s’utilitza un navegador GPS per a 
fer un viatge. Si a això li sumem que tota notícia te associada la ubicació on ha succeït, ja sigui 
país, comunitat autònoma o ciutat, per tant localitzar-la geogràficament i d’aquí podem obtenir 
el segon motiu de per que utilitzar un mapa. 

Però en els casos d’usuaris que no tinguin coneixements geogràfics i pugui ser problemàtic 
treballar amb aquest tipus d’interfície, s’intentarà desenvolupar eines alternatives que el faciliti 
consultar la informació i arribar a la seva meta. 

El darrer motiu pel que s’ha triat el mapa, es el fet de poder mostrar una gran diversitat 
d’informació a la vegada. La possibilitat de mostrar informació gràfica i textual, i a la vegada 
que l’usuari interactuï amb l’aplicació, es podrà obtenir una web molt més interessant, sense 
haver de llegir informació que no pugui interessar com en una web convencional de notícies. 

L’aplicació que en proporcionarà aquesta representació en el projecte es GoogleMaps, que 
gracies a les seves APIs, podem treballar i adaptar el funcionament dels seus mapes a les nostres 
necessitats. Google facilita als desenvolupadors web una gran documentació sobre les 
funcionalitats amb les quals es poden treballar als seus mapes, i personalitzar al gust l’aplicació 
que es vol arribar a construir. 
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Totes les aplicacions web de Google, utilitzen un gran número d’arxius de JavaScript, i per 
aconseguir una connectivitat sense sincronia amb el servidor,es treballa amb la tecnologia 
AJAX. El fonament d’aquesta tecnologia es que les aplicacions s’executin al client, es a dir, en 
al navegador dels usuaris, mentre es manté la comunicació asíncrona amb el servidor en segon 
pla. D’aquesta forma es possible realitzar canvis sobre les pàgines sense la necessitat de tornar-
les a carregar, i d’aquesta manera augmentar la interactivitat, la velocitat i la usabilitat. 

No obstant, des de fa relativament poc temps, Google ofereix als desenvolupadors, una nova 
tecnologia per a treballar amb GoogleMaps. Aquesta es Flex, una tecnologia també asíncrona i 
que ofereix moltes més possibilitats a l’hora de treballar en aspectes visuals.  

Si ens centrem en el punt de vista de GoogleMaps en la societat actual, podem observar que ja 
no estem parlant de la representació gràfica d’un continent, país o ciutat, sinó, d’una eina capaç 
de indicar-nos el camí més curt entre dos punts, facilitar-nos l’adreça d’un restaurant que ens 
han recomanat, etc. Els usuaris no accedeixen només a buscar adreces o altre tipus 
d’informació, també poden afegir informació als mapes, com per exemple, un empresari que vol 
afegir l’adreça del seu establiment per a promocionar-se. 

Amb el pas dels anys, s’han anat afegint noves funcionalitats a l’aplicació, com poder publicar 
fotografies, vídeos o articles relacionats a un determinat lloc, gracies als mashup entre 
GoogleMaps i Panoramio, Youtube o Wikipedia.  

Però el que realment ha revolucionat el mon de les  aplicacions de mapes, ha estat la 
incorporació de StreetView a GoogleMaps. Si ja ens semblava interessant el fet de poder veure 
una ciutat amb la combinació de mapes il·lustrats amb els noms dels carrers sobre les imatges 
del mon real, i ara, gracies a StreetView, podem fer una visita a una ciutat, com si estiguéssim 
passejant pels carrers d’aquesta, amb unes imatges casi esfèriques. 

Encara que GoogleMaps es una de les aplicacions més importants en aquest sector, també 
trobem altres proveïdors importants com Yahoo!Maps o BingMaps (Microsoft), que disposen de 
les seves APIs per als desenvolupadors web [7].  

En el cas de Yahoo!Maps ens ofereix la possibilitat d’implementar les APIs en Flash, Ajax o en 
un format més simple basat en fitxers XML extensió de GeoRSS. Mentre que l’aplicació de 
Microsoft, BingMaps, ofereix les APIs basades en un dels seus llenguatges de programació, ASP 
.NET.  

Aprofitant les facilitats que ens proporcionen les APIs de GoogleMaps respecte als seus 
competidors, en aquest projecte el que s’intentarà es realitzar una aplicació on poder rebre les 
notícies amb un format estàndard i que els usuaris puguin navegar per un mapa, saber on han 
succeint geogràficament i poder distingir-les per actualitat i rellevància segons l’interès de 
cadascú. 

 

5.3 Prototipus 

En el procés de desenvolupament de l’aplicació, es realitzaran diferents prototipus que s’aniran 
avaluant amb possibles usuaris i que s’obtindrà noves necessitats o nous requisits per al nostre 
sistema. Les avaluacions amb els usuaris es una de les parts més determinants, ja que la 
satisfacció final del client es el que realment determinarà l’èxit o el fracàs del sistema 
desenvolupat. 

Aquests prototipus esmentats, s’hauran de fer més o menys modificacions depenent de la 
qualitat del treball previ realitzat, es a dir, si la tasca d’anàlisi que es realitza durant el 
desenvolupament dels diferents prototipus es bona, la depuració entre les diferents versions serà 
mínima. 
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El primer prototipus dissenyat es basaria en un esquema simple, on l’usuari no esta saturat 
d’informació i on pot detectar de forma clara totes les mancances i elements que pot trobar a 
faltar en l’aplicació. 

 

 
Figura 11: Esquema del primer disseny de prototipus 

 
Un cop s’ha determinat com serà el primer disseny, el següent pas es determinar quin tipus 
d’informació es mostrarà, com es tractarà i com es visualitzarà. Però aquest punt no es pot 
començar a implementar de qualsevol forma ja que això requereix un ordre i un criteri a l’hora 
de seleccionar aquests punts. Si aquests punts s’arribessin a desenvolupar de forma incorrecta, 
podria sorgir un dels problemes més greus per a l’usuari, la desinformació. 

 

5.4 Anàlisi de la integració d’informació 

Amb els resultats dels anàlisis obtinguts de les necessitats dels usuaris, les fonts d’informació i 
el primer prototipus dissenyat, ja es pot procedir a l’estudi de la informació que es mostrarà 
sobre el mapa i observar quins punts poden ser positius i quins negatius per a l’aplicació. 

• El primer bloc i principal a l’aplicació es l’estat. El funcionament de la interfície estarà 
centrat en tots els esdeveniments que succeeixin al país. Depenent de la informació que 
l’usuari vulgui obtenir, s’endinsarà en la informació que pugui obtenir dels blocs 
detallats a continuació. 

• El segon gran bloc que trobem son les comunitats autònomes en les que esta dividit el 
país. Les comunitats autònomes son les entitats territorials dins l’ordenament 
constitucional amb les quals s’estructura l’estat, i amb les que la majoria dels usuaris 
pot estar familiaritzada i que facilitarà la tasca d’agrupar la informació a l’hora de 
tractar-la. 

• El tercer bloc a diferenciar son les províncies en les que es divideix l’estat i les 
comunitats autònomes. Cada província es una altre subdivisió territorial,  reconeguda a 
la constitució estatal on la majoria reben el nom de les seves respectives capitals, amb la 
excepció d’algunes províncies. Amb aquesta subdivisió aconseguirem ser més concrets 
a l’hora de tractar la informació i ajudar als usuaris que trobin la informació que 
cerquen de forma més fàcil i directa. 

• L’últim bloc y el més important, son les notícies succeïdes a l’estat. A partir d’aquesta 
informació es centrarà el funcionament de tota l’aplicació. Notícies, succeeixen moltes 
al llarg del dia i normalment estan arrelades a una ciutat, província, comunitat autònoma 
o país. D’aquesta forma els blocs comentats anteriors, seran un tipus de informació fixa 
i aquesta es la que anirà canviant al llarg dels dies. 
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 A continuació, es mostra un esquema detallant la relació que hi ha entre els blocs comentats: 

 

 
Figura 12: Relació entre els blocs d’informació 
 

En aquest diagrama, es pot observar que els dos blocs que més relacions tenen son el país i les 
notícies, però per poder-les relacionar i que la informació sigui més detallada necessitarem les 
comunitats autònomes i les províncies.  

Un cop arribats a aquest punt ens centrarem  en com es pot representar tota aquesta informació, 
la distribució  i tots els problemes que pot ocasionar aquesta informació sobre el mapa.  

En la següent il·lustració podem observar la distribució dels tres blocs territorials esmentats 
anteriorment. 

 

 
                  Figura 13: Imatge de la divisió de les comunitats autònomes i les províncies d’Espanya 
 
Observant aquesta imatge ens adonem dels primers problemes d’aquesta distribució gens 
flexible. Tenim un total de 17 comunitats autònomes, i un total de 50 províncies més Ceuta i 
Melilla. El primer problema està, en que si es mostra a la vegada totes aquestes divisions de 
l’estat, l’usuari es pot sentir confós amb tanta divisió i subdivisió. Per solucionar aquest 
problema es pot treballar amb el nivell de zoom aprofitant que cada comunitat esta relacionada a 
un número determinat de províncies. Una possible solució, podria ser fer una visió general es 
pot mostrar la divisió de l’estat en comunitats autònomes, però si l’usuari esta interessat en 
obtenir més informació sobre una determinada comunitat,  realitzar un canvi de nivell de zoom 
per apropar-se i llavors distingir les diferents províncies en les que esta dividida la comunitat 
autònoma. 

El segon problema que es pot observar, es la situació geogràfica de les Illes Canàries. A l’estar 
tan distanciades de la península es difícil mostrar una única imatge que mostri de forma clara tot 



 

 

32

el conjunt. El mètode més utilitzat per representar de forma intuïtiva aquest conjunt, es afegir un 
requadre a una de les cantonades inferiors del mapa sobreposant la zona de les illes. 

Un cop arribats a aquest punt, el següent plantejament serà com representar els quatre blocs 
d’informació sobre el mapa de forma comprensible i que no indueixi a l’usuari a confusions o 
saturació d’informació. Per una banda tres d’aquest blocs d’informació son estàtics (país, 
comunitats autònomes i províncies), es a dir, podem numerar la quantitat de cada bloc com hem 
comentat anteriorment i el quart bloc (notícies) es informació dinàmica.  

Les notícies, normalment succeeixen en una determinada població o ciutat, però si es volgués 
mostrar un indicador per cada una de les localitats, ens trobaríem amb milers de marcadors 
sobre la superfície de l’estat i es produiria un caos molt gran en l’aplicació. Altre aspecte a 
tindre en compte respecte a las notícies, es que la informació es efímera i cada dia apareixen 
notícies noves i les més antigues passen a un segon pla. 

Per altra banda, per representar un punt destacat a GoogleMaps s’utilitzen els marcadors 
estàndard. Però en aquest projecte, es desitja que el marcador no sigui únicament un punt a 
destacar, si no que pugui aportar més informació a l’usuari, per saber si li interessa endinsar-se 
en aquesta informació. En el següent apartat es detallarà com s’obtindrà aquesta informació 
extra per al marcador. 

Si s’engloba tota la informació que es tracta en l’aplicació, es pot fer una divisió en dos tipus: 
informació estàtica i informació dinàmica. La part estàtica estaria formada per dades com el 
país, comunitat autònoma i la província, que son les dades que es mantindran en tota 
manipulació del sistema, i per altra banda, la part dinàmica de la informació, serien les notícies i 
les seves imatges. Per aquesta part dinàmica s’haurà de tindre en compte que cada dia apareixen 
noves notícies i aniran desapareixent les més antigues que no contenen informació rellevant, i 
per això s’haurà de determinar amb la freqüència que s’obtindran les dades que es mostraran en 
l’aplicació. 

I un cop analitzada tota aquesta informació es continuarà amb els diferents nivells de 
profunditat d’informació que contindrà l’aplicació, i com a suport a l’anàlisi,  es detalla un 
esquema on es pot visualitzar les diferents capes d’informació de les que consta l’aplicació: 

 

 
                  Figura 14: Esquema de les capes d’informació de l’aplicació. 
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Com es pot apreciar en l’esquema, l’aplicació es pot estructurar en quatre nivells d’informació, 
on a cada nivell superior que s’accedeixi, es podrà aprofundir en la informació que vulgui 
obtenir l’usuari. Els nivells que s’observa al diagrama es contenen: 

• La primera capa que visualitzem es la més senzilla però a la vegada la més important. 
Aquesta es la del mapa, que conté la representació geogràfica de l’estat i sobre la que 
es representaran la resta de nivells d’informació, es a dir, que tot el funcionament de 
l’aplicació girarà al voltant d’aquesta capa. 

• La segona capa detallada conté la informació de les comunitats autònomes. Com el 
conjunt de l’estat pot englobar massa informació, el primer criteri per filtrar un 
determinat contingut de dades es fer una primera divisió del país. La representació que 
es farà de les comunitats autònomes sobre el mapa o l’aplicació es detallarà més 
endavant, però com hem dit en el punt anterior s’hauria d’orientar en la capa del mapa. 

• El següent nivell que podem visualitzar, es el de les províncies de l’estat. Aquesta capa 
es molt similar a l’anterior, però amb informació molt més detallada. Com en el nivell 
de les comunitats, únicament ens aportarà informació geogràfica i el sistema que 
s’utilitzarà per representar-la es detallarà més endavant. Aquests nivells intermedis, no 
ens aportaran informació de notícies, però ens ajudarà a que aquesta informació sigui 
més precisa del que estigui interessat en cercar l’usuari. 

• El darrer nivell es el més important, però que sense els nivells anteriors no te cap sentit, 
la notícia detallada. Aquesta es la capa que conté més informació per l’usuari i es el 
nivell final després d’endinsar-se als nivells anteriors. Si l’usuari ha arribat a aquest 
nivell, significarà que ha aconseguit trobar la informació, encara que per facilitar la 
tasca de recerca, potser es pot afegir una petita previsualització de la informació. Els 
detalls de com es visualitzarà tota aquesta informació també es detallarà més endavant. 

La divisió de nivells detallat ens mostra un funcionament senzill que facilita la navegació de 
l’usuari, estalviant-li la farragosa tasca de llegir informació que no l’interessa. Depenent del 
perfil d’usuari, pot ser molt interessant el punt d’oferir una previsualització de la informació, ja 
que l’usuari només esta interessat en fer un cop d’ull i no necessitarà indagar fins al final per 
obtenir la poca informació que necessita, i d’altra banda, si l’usuari esta interessat en obtenir 
molta informació, només s’haurà d’endinsar un mica més en l’aplicació per obtenir-la. 

 

  



 

 

34

6. Implementació i estructura de la informació 

Un cop determinats aquests punts, ja es pot començar a estudiar la informació que tractarem i 
com es representarà sobre el mapa. Per fer això haurem de mirar si l’agrupació que s’ha 
comentat es viable i fins a quin punt esta detallada la informació que obtindrem i quins 
problemes poden sorgir. 

Per a que el desenvolupament sigui més clar i fàcil, es tractarà la informació de forma modular, 
on cada un d’aquests mòduls s’encarregarà de realitzar un tractament molt concret de la 
informació  i que posteriorment s’utilitzarà per tractar en un altre mòdul amb una altre 
tecnologia. Inicialment, s’haurà d’obtenir la informació de la web Yahoo! Noticias i a amb 
diferents filtres i tractaments resultarà la informació que mostrarà a la aplicació que utilitzen els 
usuaris. El cicle per el que ha de passar la informació es pot assimilar a una cadena de muntatge, 
on la informació tindrà un tractament específic en cada moment i del que obtindrem les dades 
polides i llestes per ser mostrades a l’usuari. 

El següent diagrama es representa la estructuració modular en la que s’ha decidit dividir 
l’aplicació i ens ajudarà a explicar per a que s’utilitzarà cada un dels blocs en els que s’ha 
decidit dividir el projecte. 

 

  

 
       Figura 15: Diagrama modular del projecte 
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A continuació es detalla els quatre grans blocs: 

1. En el primer bloc, es realitzarà la lectura de les dades des de la web de Yahoo! Noticias i 
s’obtindran les notícies succeïdes a Espanya i s’analitzaran les dades que puguin ser 
interessants per mostrar en l’aplicació. A aquest mòdul l’anomenarem parser, paraula 
que prové de l’anglès i significa analitzador. 

2. El segon mòdul s’encarregarà de recollir les dades analitzades en el mòdul anterior i 
generar una estructura en format XML on s’enregistraran les dades que realment ens 
interessen i amb el format més senzill a l’hora de tractar-la en el següents mòduls. 

3. En el tercer mòdul es realitzarà una tasca més complexa, que es basa en llegir els fitxers 
XML creats en el bloc anterior que contenen la informació de les notícies, i construir la 
previsualització de cada notícia amb la informació més rellevant per a que es mostri 
sobre el mapa. 

4. En el quart i últim bloc, es realitzarà tot el tractament que afecta al mapa. A partir dels 
fitxers XML, la previsualització generada amb el mòdul anterior i d’altres elements es 
tractaran les dades per mostrar informació de les comunitats autònomes, les províncies i 
notícies sobre el mapa. 

Un cop definits els quatre grans mòduls, es pot fer una idea del recorregut que ha de fer la 
informació des de que la tractem d’entrada i la visualitza l’usuari, però a continuació es 
descriurà com s’ha implementat cadascun d’aquests blocs, amb els seu anàlisi i problemes que 
han anat sorgint durant la implementació. 

 

6.1 Mòdul 1: Lectura i anàlisi de les dades 

Aquest primer mòdul es la base de l’aplicació, ja que s’encarregarà d’obtenir tota la informació 
de les fonts externes que s’acabaran mostrant a la interfície final. Si aquest primer pas es realitza 
de forma eficient i senzilla, s’agilitzaran les tasques en la resta de mòduls que s’han 
d’implementar. 

Amb aquest component, es realitzarà la connexió amb la pàgina Yahoo! Noticias i n’obtindrà 
totes les notícies succeïdes a l’estat. Aquest portal conté una gran quantitat de notícies i es 
poden consultar per diferents criteris, com la temàtica o l’origen de la notícia. Per aquest 
projecte la secció més interessant que ofereix es la de notícies locals.  

En aquesta secció es pot consultar les notícies per cada comunitat autònoma i al seu interior es 
fa una subdivisió de les províncies que hi ha a cada comunitat mostrant les notícies més noves i 
rellevants. El mòdul s’encarregarà de llegir la informació que hi ha a cadascuna dels codis fonts 
web de cada comunitat autònoma i guardar la informació tractada al disc dur local on s’ha 
executat. 

Per cadascuna de les seccions de la web de notícies de cada comunitat autònoma, s’obtindrà el 
codi font de la pàgina en format html per realitzar una lectura detallada de la informació que 
conté, i així poder seleccionar la informació que pot ser necessària i descartar la resta. Per a que 
això tingui un funcionament eficaç, s’ha fet un anàlisi previ exhaustiu d’aquestes dades. 

Estudiant l’estructura dels diferents fitxers html que s’han de tractar, es pot observar que la 
informació de les diferents pàgines de cada comunitat autònoma segueixen un mateix patró, fet 
que facilitarà l’obtenció de les dades. Un cop localitzades les dades que interessen per al 
projecte, el següent punt es fer un recorregut per totes les fonts i enregistrar-la a les estructures 
pròpies. En el patró esmentat s’ha detectat que en la web de cada comunitat, es pot detallar la 
província on ha succeït la notícia, la data en que s’ha publicat, un titular i el resum de la notícia, 
etc. Encara que es vagin actualitzant les dades a les webs, s’afegiran noves notícies però 
desapareixeran les més antigues, mostrant sempre el mateix número de notícies, tenint una 
estructura estàtica. A aquest procés d’anàlisi de les dades se li anomena paresig de la 
informació. 
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Arribats a aquest punt que ja s’ha localitzat la informació i la tenim en el sistema, es tractarà 
tota aquesta informació per donar-li el format necessari per mostrar en l’aplicació final, i 
emmagatzemar-la en els fitxers locals del mòdul següent.  

En el següent diagrama es mostra el funcionament d’aquest mòdul i com es tracta la informació. 

 

  

 
        Figura 16: Diagrama del funcionament del mòdul 1. 

 

6.2 Mòdul 2: Creació de fitxers XML 

Un cop llegides, analitzades i tractades les dades, arriba el moment de enregistrar les dades 
localment i com hem comentat de forma estructurada per facilitar la lectura i tractament de la 
informació en la interfície final. 

Com hem comentat en els punts anteriors,  el sistema més adient per guardar aquestes dades es 
el XML, que ens permet declarar una estructura definida que conte els diferents elements 
d’informació obtinguts des de la web de notícies. 

El primer de tot es definir la estructura d’aquest fitxer i quina informació contindrà cadascun 
d’aquests camps.  
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A continuació es mostra l’estructura XML que s’utilitzarà en el projecte que contindrà cada una 
de les notícies. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xml_element source="News" url="www.noticia.com/noticia1.html" id="1">  
 <text>  
  <pubdate>15 de mayo del 2011</pubdate> 
  <text_title>Titular de la notícia</text_title>    
  <text_formatted>Text amb l’article de notícia</text_formatted> 
  <comunidad>Cataluña</comunidad> 
  <poblacion>Barcelona</poblacion>  
 </text>  
 <media url="www.noticia.com/noticia1.jpg" type="image"/>  
</xml_element> 

Figura 17: Exemple de un fitxer XML del projecte 
 

Com es pot veure, es tracta d’una estructura molt senzilla on s’han emmagatzemat les dades 
més rellevants que poden interessar a l’usuari. I si l’usuari considera que no hi ha tota la 
informació que necessita, te la possibilitat d’obtenir-la gracies a un enllaç extern. Seguidament 
es detallen quins son aquests camps i la informació que s’hi mostrarà: 

• xml_element 

- source: Identifica el tipus d’element que s’ha generat. 

- url: Conté l’adreça web amb l’article complet de la notícia. 

- id: Cada notícia tindrà un número únic que identifica a la notícia. 

- text 

� pubdate: Data de publicació de la notícia. 

� text_title: Titular de la notícia. 

� text_formatted: Notícia resumida en aproximadament un paràgraf. 

� comunidad: Comunitat autònoma on ha succeït la notícia. 

� poblacion: Província on ha succeït la notícia. 

- media 

� url: Adreça web del contingut multimèdia. 

� type: Tipus de contingut multimèdia (imatge, vídeo...). 

 

Com es pot veure a l’estructura anterior s’ha definit el camp id que identifica de forma única a 
cada una de les notícies, i com al llarg del temps sorgeixen una gran quantitat de notícies, es 
crearà un altre fitxer XML que contindrà un índex de totes les notícies que s’hagin descarregat 
des de el portal web de notícies. 
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A continuació es mostra un exemple del funcionament d’aquest segon tipus de fitxer XML que 
s’utilitza a l’aplicació: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <collection num="2280">  
  <element itemid="14952395"> 
   <url>newsme/xmls/element_14952395.xml</url>  
  </element>  
  <element itemid="13205585"> 
   <url>newsme/xmls/element_13205585.xml</url> 
  </element> 
  <element itemid="11373674"> 
   <url>newsme/xmls/element_11373674.xml</url> 
  </element> 
  <element itemid="11821574"> 
   <url>newsme/xmls/element_11821574.xml</url> 
  </element> 
  <element itemid="13866984"> 
   <url>newsme/xmls/element_13866984.xml</url> 
  </element> 
  <element itemid="14267108"> 
   <url>newsme/xmls/element_14267108.xml</url> 
  </element> 
  <element itemid="8692392"> 
   <url>newsme/xmls/element_8692392.xml</url>  
  </element> 
 </collection> 

Figura 18: Exemple del fitxer índex XML  del projecte 
 

Un cop tenim tota la informació emmagatzemada localment, ja es poden enviar les dades al 
següent bloc, per a que pugui generar la previsualització de la informació. 

 

6.3 Mòdul 3: Creació de previsualitzacions 

En aquest punt del projecte, ja tenim tota la informació necessària de les notícies enregistrada en 
els fitxers XML i es pot procedir a elaborar una de les eines que servirà per mostrar la 
informació als usuaris en l’aplicació final. Aquesta primera mostra es molt important, ja que es 
la primera presa de contacte de l’usuari amb la informació, i que l’orientarà per saber si la 
informació li interessa o la pot descartar.  

Per a elaborar aquesta previsualització, es realitzarà una extensió de la classe Canvas que 
existeix a Flex. Aquesta classe, consisteix en la visualització bàsica d’un element rectangular on 
es pot anar afegint altres contenidors d’informació i detallar en quina posició es vol visualitzar 
aquesta informació. La extensió es realitza creant una estructura fixa on es mostra part de la 
informació obtinguda en els mòduls anteriors, com són el titular de la notícia, la data de 
publicació i/o la imatge relacionada. A aquest tipus de previsualització l’anomenarem 
Surrogate, terme que prové de l’anglès i significa substitut. 

El primer a realitzar en aquest mòdul es avaluar la quantitat de surrogates diferents que poden 
sorgir en aquest projecte i quin serà el disseny per cadascun d’aquests tipus. Analitzant la 
informació emmagatzemada als fitxers XML, es poden dividir en tres subgrups: les que tenen 
una imatge horitzontal, les que tenen una imatge vertical i les que no tenen cap imatge. 
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A continuació es mostren els tres prototipus inicials que s’han dissenyat per a que reprodueixi el 
mòdul actual, encara que no seran els definitius. 

 

  

 
                  Figura 19: Prototipus dels Surrogates de l’aplicació 
 

El fet de crear una nova classe amb la que pot generar automàticament una visualització senzilla 
que conte la informació dels arxius XML que hem generat, agilitzarà el funcionament de 
l’aplicació i permetrà modificar el disseny  o l’estructura d’aquest element fàcilment sense que 
afecti el funcionament de la resta de mòduls.  

La informació final que es mostrarà en els surrogates es la bàsica i de major interès d’una 
notícia per a un usuari. A continuació es detalla aquestes dades: 

• Titular de la notícia 

• Data de publicació 

• Imatge relacionada, si es que conté la notícia. 

 

Com a informació extra, variarà la transparència del surrogate depenent de l’antiguitat de 
publicació respecte a la resta de notícies mostrades. Es a dir, si la notícia es nova es mostrarà 
sense cap tipus de transparència, i si la notícia va succeir fa uns dies, es mostrarà amb molt poca 
opacitat. 
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Aquests son els models definitius que s’utilitzen al projecte. 

 

  

 
                  Figura 20: Surrogates utilitzats en l’aplicació. 
 

Un cop arribats a aquest punt del projecte, es procedirà a descriure l’últim i més importants de 
tots els blocs, la inserció de la informació sobre el mapa. 

 

6.4 Mòdul 4: Inserció de la informació al mapa 

El darrer mòdul es l’encarregat d’organitzar tota la informació i distribuir-la en el lloc adient per 
a que l’usuari la pugui obtenir. Aquesta aplicació esta formada per una pàgina web 
implementada en Flex, que conté un mapa interactiu de GoogleMaps sobre el que es mostrarà 
gran part de la informació amb ajuda d’altres elements que ens pot oferir el llenguatge esmentat. 

Principalment, l’aplicació s’encarregarà de llegir tota la informació generada als mòduls 
anteriors i distribuir-la sobre el mapa, facilitant amb diferents metodologies els camins que han 
de seguir els usuaris per arribar de la forma més directa a la informació que més els hi pugui 
interessar.  

Per desenvolupar aquesta part del sistema, s’han utilitzat diverses tecnologies que son 
compatibles entre elles, on algunes es centraran en el comportament de l’aplicació i altres més 
dedicades a la part visual de la interfície. 

A continuació es detallen les tecnologies utilitzades: 

• Llenguatge Flex per al disseny web del sistema amb el que els usuari interactuaran i 
amb el que es realitzarà la base on s’afegirà la resta de informació. 

• Llenguatge ActionScript per definir el comportament del sistema com a resposta a les 
diferents interaccions que pot fer l’usuari. Aquesta serà una de les parts més importants 
del mòdul, ja que amb aquest llenguatge es definirà el comportament de pràcticament 
tota l’aplicació. 

• Les APIs de GoogleMaps s’utilitzen de forma conjunta amb ActionScript proporcionant 
tota la funcionalitat i tractament que s’ha de realitzar sobre el mapa, les 
previsualitzacions i resta de informació que es mostrarà sobre el mapa. 
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El framework que s’ha utilitzat per desenvolupar l’aplicació es l’Adobe Flash Builder 4, que ens 
permet treballar els tres llenguatges a la vegada sense cap tipus de limitació. 

Ja que l’aplicació es centrarà en mostrar les notícies succeïdes a l’estat espanyol, i el país es un 
bloc massa gran on succeeixen moltes notícies, ens centrarem la primera divisió de l’estat i de la 
informació.  

A continuació es detalla les diferents formes per representar les comunitats autònomes. La 
primera imatge es la representació geogràfica de totes les comunitats autònomes.  

 

 
                  Figura 21: Imatge de les comunitats autònomes d’Espanya 
 
En aquesta segona imatge es mostren les banderes de cada comunitat. 

 
                  Figura 22: Taula amb les banderes de cada comunitat autònoma. 
 
Aquestes son les tres formes que tenim per representar cada comunitat autònoma: geogràfica, 
gràfica i textualment. El mètode més intuïtiu per treballar en un mapa, es per les delimitacions 
geogràfiques, però a la vegada es el mètode més complex per implementar en GoogleMaps. 

Si ens centrem en Espanya amb GoogleMaps, podem observar que cada comunitat esta 
delimitada per línies discontinues, però que a les APIs no hi ha cap funcionalitat per ajudar a 
tractar i diferenciar cada comunitat de la resta. Per poder fer això, es treballarà amb la classe 
Polygon que ofereix l’API per Flex. 
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Aquesta classe defineix un polígon que es mostra sobre el mapa, que poden ser senzills o estar 
composts per diverses regions, tindre forats o creuar-se amb altres Polygons. Però normalment, 
un polígon té un número determinat de costats i amb formes majorment senzilles, i la forma de 
cada comunitat es excessivament complexa i diferent entre elles. 

Per facilitar la tasca de definir els Polygons de les comunitats autònomes, existeixen els fitxers 
de tipus ShapeFile (.shp, .shx i .dbf) [8], un format desenvolupat per el grup ESRI(Enviromental 
Systems Research Institute) i que son compatibles amb GoogleMaps. Aquest format s’ha 
convertit en un format estàndard per a l’intercanvi d’informació geogràfica gracies a 
l’importància que tenen els productes d’ESRI en el mercat SIG(Sistema d’informació 
geogràfica) i per estar molt be documentats. 

Els ShapeFiles amb la informació de les comunitats autònomes els podem obtenir gracies a la 
web de l’Institut Nacional d’Estadística (l’INE), que ofereix gratuïtament els arxius amb la 
informació de la cartografia de les comunitats autònomes i les províncies. Però un cop 
descarregats aquests arxius sorgeix un primer i gran problema, ja que el total dels arxius suma 
un total de 30 megabytes i ralentiria molt la carrega de l’aplicació i el seu funcionament.  

D’aquesta manera quedaria descartada la implementació d’aquest tipus fitxer i cercar una 
alternativa, que segurament no sigui tan acurada com son els ShapeFiles, però que solucioni el 
problema de lentitud i mida dels fitxers. 

Els mateixos desenvolupadors de Google ens proporcionen aquesta solució, una utilitat de 
codificació de polilínies interactives [9]. En GoogleMaps, les polilínies son una altre classe que 
defineix un conjunt de línies que es mostren sobre el mapa. Els Polygons i les Polylines estan 
molt relacionats, ja que un Polygon pot estar format per una o diverses Polylines i que si el punt 
inicial i el final son el mateix i acaben tancant el polígon, s’emplenen amb el color que 
determini les propietats del Polygon. 

El problema de la codificació de polilínies es que hi ha un procés de desenvolupament molt lent 
i llarg, ja que s’ha de definir punt a punt tot el contorn de cada una de les comunitats autònomes. 
Si aquest procés no es realitza de forma correcta es produiran problemes de superposició entre 
les comunitats i confusió als usuaris amb les incoherències territorials. 

A continuació es mostra el resultat després de mostrar els Polygon amb les formes de totes les 
comunitats autònomes sobre el mapa de GoogleMaps. 

 

 
                  Figura 24: Imatge de la representació de les comunitats autònomes al sistema. 
 
Un cop arribats a aquest punt, ja s’ha solucionat el sistema per representar geogràficament les 
comunitats autònomes, però s’hauria d’implementar un sistema alternatiu que estigui associat al 
mètode implementat. 
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Per implementar aquest mètode alternatiu, s’utilitzarà la representació amb les banderes de les 
comunitats autònomes i el funcionament es lligarà a la implementació anterior. 

Pot existir la situació, de que un usuari no sàpiga associar geogràficament l’indret del qual esta 
interessat en buscar informació. Per això s’implementarà aquest mètode que utilitzarà la 
representació amb les banderes de les comunitats. 

En la interfície s’ha inserit una petita secció fàcilment visible, on es representa la bandera de 
cada comunitat autònoma una al costat de l’altre, ordenada alfabèticament i que al passar el 
ratolí pel damunt s’activa la representació geogràfica al mapa de GooleMaps de Polygons.  

Com algunes banderes també poden conduir a la confusió s’ha implementat una tercera via per 
aclarir els dubtes dels usuaris, i es mostrar un text d’ajuda indicant el nom de la comunitat 
autònoma a la que s’està accedint. 

 

 
                  Figura 24: Representacions possibles de les comunitats autònomes. 
 
Un cop solucionat el tema de la representació per les comunitats autònomes es tractarà la 
representació del següent nivell de informació: les províncies. Com en el cas anterior, ens 
trobem diferents mètodes per representar una província: geogràficament, visualment, 
textualment, etc., però en aquest cas s’intentarà que el sistema emprat sigui molt més senzill que 
per les comunitats autònomes. 

Observant el mapa de GoogleMaps, es pot veure que en aquest cas no es mostren les línies 
divisòries de cada província com si passava amb les comunitats. Això ens impossibilita la opció 
de codificar les Polylines amb la forma de cada província. Al tractar-se de 52 províncies, també 
es descarta el mètode abans esmentat d’utilitzar ShapeFiles, perquè ralentiria de forma 
considerable el procés al treballar amb fitxers d’una mida tan gran. 
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En aquest cas, cada província també esta associada a una bandera determinada, però no es pot 
considerar que sigui tan identificatiu com en el cas de les comunitats autònomes. 

 

 
                  Figura 25: Diagrama de les banderes semblants a l’estat. 
 
En el diagrama anterior es pot observar el conflicte que pot generar el fet de mostrar tanta 
bandera en la mateixa aplicació. A vegades una mateixa bandera pot representar la comunitat 
autònoma i la província com a les Illes Balears o Valencia, o be ser molt semblant com la de 
tots els casos mostrats. Aquests fets poden confondre a l’usuari i sentir-se desorientat en 
l’aplicació, per això s’ha decidit prescindir d’aquest tipus de representació a nivell de províncies 
i buscar una altre més senzilla. 

Aquest sistema es basa en mostrar els Markers que té per defecte GoogleMaps per indicar un 
punt, i com una província es una extensió geogràfica molt gran, es centrarà a la capital de cada 
província. Aquesta representació, a banda de la falta de complexitat, té un altre punt favorable 
que ajuda a l’usuari en cas de estar desconcertat, i es que el mateix mapa ens facilita el text 
descriptiu de cada capital i que en la majoria dels casos coincideix amb el de la província, amb 
la excepció Àlaba, Astúries, Cantàbria, Guipúscoa, entre d’altres casos. 

En la següent imatge es pot veure com es representarien les dades de les províncies d’una 
comunitat autònoma determinada. 

 
                  Figura 26: Representació de les províncies sobre el mapa. 
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6.5 Accions i reaccions del sistema 

Un cop definit com es representarà la informació sobre el mapa, s’ha de definir quin serà el 
funcionament, les accions que pot realitzar l’usuari sobre el sistema i com reaccionarà el sistema 
en cada moviment i per realitzar aquesta tasca ens centrarem en el punt de vista dels usuaris a 
l’hora d’utilitzar l’aplicació, tant si son experts o inexperts en aquests tipus d’aplicacions. 

Les principals accions que realitzarà l’usuari seran llegir informació, moviments amb el ratolí i 
clics per aprofundir en aquesta informació. L’actor llegirà i analitzarà la informació que 
visualitza el sistema com icones, formes o textos, i segons el grau d’afecte que desperti en 
l’usuari, s’aprofundirà en el sistema clicant-la en el punt d’interès i obtenir dades més extenses 
amb el fi d’ampliar el coneixement d’un esdeveniment concret. 

Si ens centrem en el funcionament de l’aplicació, el primer que es trobarà l’usuari es un mapa 
del mon centrat en Espanya, i una fila amb les banderes de les comunitats autònomes. Ja que 
l’aplicació permet el desplaçament lliure per el mapa, l’usuari ha de saber fent un cop d’ull 
quines son les limitacions de l’aplicació. 

Les primeres limitacions seran geogràfiques i s’han implementat amb el mateix sistema que les 
formes de les comunitats autònomes. En aquest cas, el que es farà es aombrar la resta de països 
per ressaltar la visibilitat de la zona operativa per l’usuari. Realitzar les polylines de tots els 
països seria una tasca molt costosa en temps i esforç, però per sort a Internet trobem la 
codificació d’aquestos en codi lliure [10]. 

  

 
                  Figura 27: Imatge de països aombrats respecte a Espanya. 
 
Altre punt important que s’ha implementat per ajudar a l’usuari, es un botó que inicialitza el 
mapa amb la situació inicial de l’aplicació. L’usuari es pot sentir desorientat en algun moment 
durant la navegació per el mapa, i per això es mostrarà aquest botó, que sempre estarà visible, i 
que sempre que l’usuari el premi inicialitzarà el mapa, centrant-lo en el pla general d’Espanya i 
eliminant tots els elements mostrats sobre ell, amb l’excepció de la finestra que s’obre per 
mostrar les notícies. 

 

 
                  Figura 28: Imatge del botó d’inici que es mostra al mapa. 
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El darrer punt d’ajuda que s’ofereix a l’usuari en cas d’estar molt desorientat i no trobar el punt 
geogràfic del que vol obtenir informació, es un cercador. En aquest cercador, l’usuari haurà 
d’introduir el nom d’un municipi, ciutat o província i clicar en el botó que executarà l’acció. Si 
el cercador es capaç de trobar aquesta localitat, el sistema reaccionarà centrant el mapa en 
aquest punt i realitzant un zoom per apropar-se i que l’usuari pugui situar-lo sobre aquest mapa.  
En el cas de no trobar aquest punt geogràfic, apareixerà una petita finestra, mostrant el missatge 
d’error de que no s’ha pogut trobar aquesta localitat i amb un botó d’Ok amb el que es tancarà la 
finestra i es podrà prosseguir amb el funcionament de la aplicació. 

Un cop centrada l’atenció de l’usuari a l’estat espanyol, es detallaran les accions que es poden 
realitzar als diferents nivells de profunditat del sistema. 

• Nivell 1 ���� Comunitat autònomes 

Serà la primera presa de contacte amb l’aplicació, i per això, la primera capa 
d’informació s’ha intentat que sigui senzilla i sense sobrecarrega d’informació per 
l’usuari, exigint que aquest es centri en obtenir una informació concreta i sense cap 
tipus de distracció. 

- Mouse over de la bandera: Quan el ratolí es posicioni sobre la bandera d’una 
comunitat, es ressaltarà la polyline de la comunitat autònoma que te associat 
respecte la resta. A més apareixerà un text descriptiu, mostrant el nom de la 
comunitat autònoma que s’ha seleccionat. 

- Mouse out de la bandera: Si l’usuari decideix treure el ratolí de la bandera de la 
comunitat, el sistema tornarà a l’estat inicial, deixant de ressaltar la polyline i 
esborrant el text descriptiu que havia aparegut.  

- Mouse over del mapa: Quan el ratolí es posicioni sobre la comunitat autònoma 
del mapa, es ressaltarà la polyline de la comunitat autònoma respecte la resta, 
com en el cas de la bandera. 

- Mouse out del mapa: Si l’usuari decideix treure el ratolí del damunt comunitat 
esmentada, el sistema tornarà a l’estat inicial deixant de ressaltar la polyline.  

- Clic: Finalment, si l’usuari decideix fer clic sobre la bandera o la polyline 
ressaltada, el sistema reaccionarà fent zoom per apropar-se i centrar-se en la 
comunitat autònoma de la que vol obtenir informació. La polyline crea es 
mantindrà ressaltada i a més s’afegiran els marcadors de les províncies. 

 

• Nivell 2 ���� Províncies i surrogates 

La interacció que proporciona aquesta capa esta molt lligada als surrogates generats, ja 
que tota acció que realitzi l’usuari sobre cada província finalitzarà amb la representació 
d’aquests elements o succedanis. Com s’ha comentat en apartats anterior, les províncies 
es representaran amb els marcadors estàndards de GoogleMaps, i les accions que 
realitzarà sobre aquest element seran molt senzilles. 

- Mouse over: Al passar el punter pel damunt d’un marcador, apareixeran a la 
pantalla les tres notícies més recents representades com surrogates envoltant al 
marcador. 

- Mouse out: Un cop l’usuari tregui el ratolí del damunt del marcador, 
desapareixeran tots els surrogates de la pantalla, tornant a l’inici d’aquest 
nivell. 

- Clic: Si l’usuari decideix aprofundir en la informació que esta visualitzant, 
clicarà sobre el marcador. El sistema reaccionarà fent desaparèixer els 
surrogates i obrint una finestra on es mostraran totes les dotze darreres notícies 
esdevingudes en aquesta província.  
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• Nivell 3 ���� Notícies 

En aquest punt del sistema s’ha arriat a la profunditat màxima i d’informació més 
detallada. Com a la resta de nivells anteriors, la intenció es que la navegació per el 
nivell sigui el menys complex possible i que s’obtingui la informació que interessa el 
més directe possible.  

- Botó anterior: El funcionament d’aquest botó es molt intuïtiu. El botó s’ha 
representat amb la fletxa �, i si l’usuari ha decidit clicar-lo, el sistema 
reaccionarà mostrant les dotze notícies que han succeït anteriorment a les que 
s’estan mostrant actualment. Si les notícies que es mostren son les dotze mes 
actuals, el sistema no farà res al clicar el botó. 

- Botó següent: Aquest botó es molt similar a l’anterior. Es representa amb la 
fletxa �, i al clicar-lo, en lloc de mostrar les dotze notícies mes recents 
respecte a les que es mostren, es mostraran les dotze notícies més antigues 
respecte a les que s’han mostrat actualment. Quan s’arriba a les darreres, pot 
succeir que no hi hagin les dotze notícies per mostrar, i el sistema calcularà la 
quantitat que s’han de mostrar fins a l’ultima notícia. Després de mostrar 
aquestes darreres notícies, si es torna a clicar el botó, el sistema no farà res. 

- Botó tancar: La reacció d’aquest botó es la mas dràstica de les que mostra 
aquesta finestra. El botó s’ha representat amb el símbol X i com a la majoria de 
sistemes i interfícies representa tancar la finestra si es clica.  

- Mouse over al surrogate: Cadascun dels dotze surrogates que es mostren a la 
finestra, te un comportament independent amb la resta. En el cas de que es passi 
el ratolí pel damunt d’un del surrogate, es ressaltarà canviant els color respecte 
a la resta. 

- Mouse out al surrogate: Quan l’usuari decideixi treure el ratolí del damunt del 
surrogate, el sistema retornarà les propietats inicial a l’element, fent que no 
ressalti respecte a la resta d’elements. 

- Clic al surrogate: L’ultima acció que pot realitzar l’usuari sobre aquest nivell, 
es fer clic sobre un dels surrogate que es mostren a la finestra. Aquesta acció 
produirà que s’obri una nova pestanya al navegador, mostrant l’article original 
de la notícia a la web de Yahoo! Noticias. Per retornar a l’aplicació, l’únic que 
haurà de fer l’usuari es o be seleccionar de nou la pestanya de l’aplicació o 
tancar la web de la notícia original. 
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En el següent diagrama es representen les reaccions del sistema en cada nivell. 

 

Selecció de comunitat per el mapa Selecció de comunitat per bandera

Mostra de comunitat i províncies

Nivell 1: Comunitat autònoma

Nivell 2: Província

Nivell 3: Noticies

Mostra de surrogates d’una 

província

Notícies d’una província  
Figura 29: Diagrama d’accions del sistema. 
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7. Proves i verificació del sistema 

Arribats a aquest punt del projecte ja esta dissenyada i implementada l’aplicació, i es l’hora de 
comprovar que la interfície funciona correctament i que no ens trobem amb cap anomalia en el 
comportament durant les diferents accions que es poden executar en la interaccions del sistema. 

Per a realitzar aquesta tasca, es simularan els casos d’us detallats en la secció 4 de la 
documentació, posant-nos en la pell del perfil d’usuari descrit i intentant aconseguir els 
objectius definits en cadascú dels casos. 

En el primer cas d’ús teníem a un barceloní interessat en consultar les noticies succeïdes a la 
seva província durant el cap de setmana que ha estat de viatge. L’usuari vol obtenir una 
informació molt concreta i directa. 

El camí que l’usuari hauria de seguir serà el següent: 

1. En la pantalla principal l’usuari cercarà la bandera de Catalunya al llistat o be passarà el 
ratolí per les diferents comunitats fins trobar la de Catalunya. 

 
                  Figura 30: Selecció de la comunitat de Catalunya. 
 

2. Un cop trobat el punt que interessa, clicarà per obtenir informació més detallada 
d’aquesta comunitat i que el sistema li mostri les diferents províncies de Catalunya. 

 
                  Figura 31: Mostra de les províncies de la comunitat. 
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3. L’usuari, segurament farà una ullada de les noticies més recents a la comunitat i passant 
el ratolí pel damunt dels marcadors de cada una de les províncies, observarà els 
surrogates i després de veure les tres últimes noticies de Barcelona, clicarà en el 
marcador de la província. 

4. Finalment, l’usuari pot llegir els titulars de les notícies més recents esdevingudes a la 
província de Barcelona fins que trobi alguna que li pugui interessar, i si vol obtenir 
informació més detallada d’alguna notícia, la pot obtenir fàcilment clicant damunt del 
surrogate i accedint a l’article original. 

Si tot ha funcionat correctament, l’usuari amb aquest perfil finalitzarà la interacció ja que 
l’interès informatiu ha estat saciat i ha obtingut tota la informació que desitjava del cap de 
setmana. 

 

En el segon cas d’ús definit, tenim a un usuari interessat en política que vol fer el seguiment del 
resultats de les eleccions generals per comunitats i províncies. Aquest perfil d’usuari necessitarà 
fer un recorregut sencer a l’aplicació per obtenir aquesta quantitat d’informació tan detallada de 
l’estat i poder realitzar el recull d’informació personal. 

En aquest cas el camí que seguirà l’usuari serà iteratiu un cop s’hagin obtingut els resultats de 
les eleccions i consistiria en: 

1. En la pantalla principal, l’usuari triarà la primera comunitat desitjada. Al tractar-se de 
un procés repetitiu, potser tria utilitzar el llistat de banderes per seguir un ordre i no 
deixar-se cap comunitat sense consultar. 

2. Un cop seleccionada la comunitat, podrà fer un cop d’ull als esdeveniments de cada 
província i saber quin partit ha guanyat en aquesta regió. 

 
                  Figura 32: Representació de les notícies de Tarragona. 
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3. En la majoria de casos, els usuaris es conformaran amb saber qui ha guanyat, però 
l’interessat en política segurament es voldrà assabentar de quina es la segona força 
política, la repartició de vots que s’han fet, etc. Per obtenir aquesta informació, l’únic 
que haurà de fer l’usuari es clicar en el marcador i obrir l’enllaç de la notícia 
previsualitzada, que contindrà les dades detallades i emmagatzemar-les al seu ordinador 
per el recull personal. 

4. Fins aquí, l’usuari ha obtingut una part de tota la informació que desitja. Per aconseguir-
la tota, haurà de repetir aquest procés per cada una de les comunitats i així finalitzar el 
cas d’ús. 

Les accions que necessita aquest perfil d’usuari sobre el sistema, son més complexes i menys 
directes que en el cas anterior. Es necessari fer un recorregut per tot el sistema desenvolupat per 
poder saciar les necessitats de l’usuari, i tindrà un nivell d’exigència molt alt al sistema. 

 

En el tercer i darrer cas d’ús definit, tenim un treballador que vol assabentar-se de les darreres 
noticies succeïdes a primera hora del matí de forma ràpida abans de començar a treballar. Es a 
dir, fer una ullada als titulars de les noticies més recents sense endinsar-se molt en els detalls. 

En aquest cas, el procés també serà iteratiu però no tan exhaustiu. Aquests son els passos que 
seguirà l’usuari: 

1. En la pantalla principal, segurament triarà la comunitat autònoma pròpia per assabentar-
se dels successos de locals. 

2. El sistema reaccionarà mostrant les províncies de la seva comunitat, i l’usuari passarà el 
ratolí pel damunt dels marcador per llegir els titulars més recents.  

3. Com l’usuari no disposa de gaire temps per llegir les noticies, accedirà a la consulta de 
totes les notícies de algunes províncies, però no accedirà a la font de la noticia perquè 
requereix molt temps per llegir l’article sencer, amb la excepció si ha sorgit algun 
esdeveniment molt greu o important. 

 
                  Figura 33: Mostra de totes les notícies de Lleida. 
 

 



 

 

52

4. Un cop llegits els titulars de la seva comunitat, l’usuari repetirà el procés esmentat amb 
les comunitats que senti alguna afinitat o pensi que hi pot haver succeït alguna noticia 
important. 

Amb el procés descrit, l’usuari haurà aconseguit fer un cop d’ull a l’actualitat amb poc temps i 
navegant per una sola aplicació senzilla. 

Si s’analitzen els resultats d’aquest casos d’ús, els sistema sembla que pot satisfer la necessitats 
dels usuaris esmentats, encara que en el cas del seguidor de política pot trobar alguna manca. Es 
a dir, en general l’aplicació mostra informació suficient als usuaris d’una forma pràctica i 
còmoda per accedir, però si ens trobem que l’usuari esta interessat en un tema molt concret el 
sistema no té la capacitat de centrar-se en aquesta necessitat de forma directa i l’usuari haurà de 
cercar una mica més per complir el seu objectiu. 

Com a punt positiu, cal destacar el senzill i directe que resulta l’aplicació per als casos en que 
l’usuari te molt clar l’origen de la informació  que vol obtenir. En tres o quatre passos, l’usuari 
pot aconseguir la informació sense haver de descartar amb passos previs la informació que no li 
interessa, amb una navegació intuïtiva. 

Aquest anàlisi es teòric per complir unes expectatives prèvies, però s’hauria d’avaluar 
l’aplicació amb diferents perfils d’usuaris reals i saber si en la pràctica, l’aplicació funciona 
correctament, la interacció amb aquestos es realment intuïtiva i si aconsegueixen obtenir la 
informació que els hi pugui interessar. 
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8. Avaluació i expectatives 

En aquest punt del projecte ja tenim dissenyat i implementat el sistema i arriba el moment de 
verificar si l’aplicació compleix les expectatives que es volien satisfer a l’inici. L’èxit o el fracàs 
de l’aplicació desenvolupada dependrà de la avaluació que es realitzarà a continuació, amb la 
opinió de diversos usuaris amb diferents perfils enfront el sistema. Per a realitzar aquesta 
comprovació, es realitzarà un anàlisi dividit en tres fases: 

• El primer pas es facilitar un qüestionari als usuaris als que realitzarem la prova, amb 
preguntes relacionades sobre les seves necessitats i de la forma que solen cercar aquest 
tipus d’informació. 

• Seguidament, els usuaris podran navegar i interactuar lliurement per l’aplicació per 
obtenir tota la informació que desitgin i assabentar-se del funcionament d’aquesta. 

• Per finalitzar, es passarà un segon qüestionari a cada usuari per a que puguin expressar 
les seves sensacions i opinions en l’experiència d’utilització del sistema i així esbrinar 
si el sistema ha saciat les necessitats d’aquestes i amb quina valoració. 

Durant el desenvolupament de l’aplicació, es important tindre en compte diferents punts de 
vista, però els mes importants son la dels possibles usuaris. Per intentar complir això, s’ha anat 
fent una avaluació continua molt similar al procés esmentat però sense ser una prova tant 
exhaustiva. Amb aquest control, s’han pogut rebutjar alguns prototipus i polir-ne d’altres per 
aconseguir la versió definitiva que s’està avaluant. 

Com tota aplicació, cal tindre en compte les limitacions que sofreix aquest sistema i sobre tot a 
l’hora d’avaluar-lo. La més greu es un factor extern, ja que a falta d’un mes per l’entrega del 
projecte, al portal web Yahoo! Noticias va sofrir un canvi de disseny i una reestructuració de la 
informació continguda. El canvi mes important per l’aplicació va ser la supressió de la secció 
“Local” de les notícies de Espanya, secció de la qual el parser desenvolupat s’encarregava de 
realitzar la lectura per obtenir les notícies que s’utilitzen a l’aplicació. Per a poder continuar 
treballant, s’utilitzen notícies d’un backup estable descarregat al novembre del 2010, però que 
no conté els surrogates definitius implementats. Això lastra la avaluació, ja que no s’estan 
mostrant notícies actuals, si no d’informació mig any enrederida. 

El problema dels surrogates desactualitzats,  per sort hi ha hagut temps suficient per adaptar el 
bloc programat, i en lloc de generar la previsualització un cop descarregades les notícies com 
s’estava fent, es realitza simultàniament durant la execució de la interfície final, amb un format 
molt mes compatible amb l’entorn Flex que el de un tipus imatge i mes senzill de tractar. 

El fet de que una pàgina web modifiqui la estructura o el disseny del seu portal, no es una cosa 
nova en el món d’Internet, i per tant no sobta trobar-se amb el canvi d’un dia per l’altre. Però 
que un portal de notícies tan important com aquest decideixi suprimir una secció ven detallada i 
no substituir-lo per un de similar es molt curiós. En el darrer temps s’ha intentat buscar un altre 
portal que compleixi els mateixos requisits que tenia Yahoo!, com ara www.europarpress.es, 
una de les agencies que mes notícies subministra al portal que abans s’utilitzava. 

Aquest portal també conté una secció de notícies dividides per regions de l’estat, però per falta 
de temps no s’ha pogut adaptar el procés a aquesta pàgina web. I es que canviar la font d’on 
s’obtenen les notícies afectaria a tot el procés desenvolupat, tenint que modificar el mòdul de 
pareseig, les estructures XML creades i el format dels surrogates generats. 
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Un cop identificades les principals limitacions del sistema i comunicades als usuaris, i que els 
usuaris hagin comunicat les necessitats davant d’aquests tipus de sistemes, es l’hora de posar-
los davant de l’aplicació i que naveguin lliurement per ella. Un cop que l’usuari acabi de fer l’ús 
de la aplicació, se’ls facilitarà el següent qüestionari: 

 

1. Has necessitat suport a l’hora d’utilitzar per primer cop l’aplicació?   

a. Si. 

b. Puntualment. 

c. No. 

 

2. Creus que l’aplicació es massa senzilla? 

a. Si, es molt simple. 

b. No, hem sembla enrevessada. 

 

3. La informació es mostra amb claredat? 

a. Si. 

b. No. 

 

4. Consideres suficient la informació que es mostra de les notícies al sistema?   

a. Si, he trobat tot el que cercava.  

b. No, m’ha costat molt trobar la informació. 

c. Hi ha la informació suficient per fer-se una idea del que succeït. 

 

5. Amb quin sistema de representació et resulta mes fàcil navegar per el mapa? 

a. Amb les banderes de les comunitats. 

b. Amb les comunitats del mapa. 

c. Tots dos iguals. 

d. Cap de les dos. 

 

6. En la previsualització de les notícies d’una província, et sembla prou clar l’origen de les 
notícies? 

a. Si, associo les notícies a la província que he seleccionat. 

b. No hem queda gaire clar si representen a la comunitat o la província. 
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7. Quin punt es el que menys t’ha agradat de l’aplicació? En cas de triar altres punts, pots 
especificar-ho? 

a. El disseny del sistema. 

b. El format de la informació que es mostra. 

c. La lentitud del sistema al executar-se. 

d. El funcionament poc intuïtiu del sistema. 

e. Altres punts. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

8. Y quin es el que mes t’ha agradat? En cas de triar altres punts, pots especificar-ho? 

a. El disseny del sistema. 

b. El format de la informació que es mostra. 

c. La interacció que permet el sistema. 

d. El funcionament intuïtiu del sistema. 

e. Altres punts. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

9. Que t’ha semblat el fet de que la informació es representi sobre el mapa? 

a. No m’ha agradat perquè es massa complex. 

b. M’ha agradat perquè ajuda saber que esta passant a l’estat. 

c. La interacció que permet el sistema. 

d. El funcionament poc intuïtiu del sistema. 

 

10. Si vols tens algun suggeriment o crítica, el pots detallar en les següents línies: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Aquesta enquesta s’ha facilitat a un total de vuit usuaris amb diversos perfils. A continuació es 
detalla el perfil de cada un d’aquests usuaris: 

• La primera usuària enquestada es una noia de 24 anys, estudiant del Grau d’Enginyeria 
d’Edificació. Els seus coneixements informàtics es centren en software especialitzat en 
l’edificació, ofimàtica i també en Internet. 

• El segon usuari enquestat es un home de 57 anys, que treballa com a instal·lador 
elèctric. En aquest cas els coneixements en sistemes informàtics es molt limitat, amb les 
nocions bàsiques d’ofimàtica. 

• El tercer usuari enquestat es un home de 30 anys, es un Enginyer tècnic en Informàtica 
de Sistemes que treballa com a analista programador de Java. Aquí ens trobem amb 
l’usuari que té mes coneixements en el món de la informàtica. 

• La quarta usuària enquestada es una dona de 57 anys, treballadora d’una fàbrica tèxtil. 
Els coneixements informàtics d’aquesta usuària son molt limitats, estant molt poc 
familiaritzada en tot l’entorn de la informàtica. 

• El cinquè usuari enquestat es un home de 36 anys que treballa com a vigilant de 
seguretat. En aquest cas esta acostumat a utilitzar l’ordinador per a navegar per Internet 
i poca cosa més. 

• La sisena usuària enquestada es una noia de 16 anys, estudiant de batxillerat. Aquest 
perfil d’usuari també es dels mes familiaritzats en tot tipus d’aplicacions d’Internet, ja 
que la gent mes jove coneix l’informàtica des de una edat mes petita.  

• El setè usuari enquestat es un noi de 25 anys que estudia la carrera de Física. Encara que 
esta obligat a treballar amb aplicacions informàtica no simpatitza molt amb la 
informàtica. 

• El vuitè i darrer usuari enquestat es un home de 34 anys que treballa com a cap de 
manteniment d’una fàbrica. Aquest usuari, encara que no ha estudiat res d’informàtica, 
es un dels seus hobbies i té força coneixements en tot tipus d’aplicacions. 

 

En la següent taula es mostren els resultats obtinguts de les enquestes facilitades als usuaris: 

 

 Usuari 1 Usuari 2 Usuari 3 Usuari 4 Usuari 5 Usuari 6 Usuari 7 Usuari 8 

Pregunta 1 a. a. a. b. a. a. a. a. 

Pregunta 2 a. a. a. b. a. a. b. b. 

Pregunta 3 a. a. a. a. a. a. a. a. 

Pregunta 4 a. c. a. c. c. c. c. a. 

Pregunta 5 b. b. b. b. b. b. b. b. 

Pregunta 6 a. a. a. a. a. a. a. a. 

Pregunta 7 c. b. c. c. b. c. b. c. 

Pregunta 8 a. a. c. a. c. a. c. c. 

Pregunta 9 b. b. b. b. b. b. b. b. 
 

Taula 3: Resultats del qüestionari d’avaluació 
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Amb el recull d’informació obtinguda dels qüestionaris facilitats als usuaris, es pot obtenir les 
següents conclusions: 

• Set dels vuit usuaris no han necessitat cap tipus d’assistència a l’hora d’utilitzar 
l’aplicació, amb una petita excepció que no ha trobat com accedir a l’article original de 
la notícia. Per aquest motiu, s’intentarà ressaltar l’enllaç de l’aplicació amb la font de 
Yahoo! Noticias. 

• La simplicitat de la interfície es un dels punts favorables. Sis dels vuit usuaris agreixen 
que l’aplicació no tingui una usabilitat molt enrevessada i que la informació es pugi 
obtenir de forma directa, sense haver de fer moltes voltes per arribar-hi. 

• Tots els usuaris enquestats opinen que la informació es mostra amb molta claredat, però 
la quantitat d’informació mostrada es un punt conflictiu, ja que també consideren que a 
vegades el text que es mostra es massa breu i no poden identificar el tema del que tracta 
la notícia. Per solucionar aquesta manca, s’haurà d’estudiar si enlloc de mostrar 
únicament el titular de la notícia, també mostrar un breu resum del succés. 

• Respecte a la navegació i selecció de les comunitats autònomes hi ha hagut unanimitat. 
Els usuaris per inèrcia utilitzen les comunitats que ressalten sobre el mapa, perquè el 
primer que els crida l’atenció d’una web de notícies es que a l’aplicació només es 
visualitzi un mapa i reaccionen passant el ratolí pel damunt d’aquest. 

• Quan els usuaris passen el ratolí pel damunt dels marcadors de cada província, i el 
sistema reacciona mostrant les tres darreres notícies amb la previsualització, tots 
identifiquen que aquestes notícies han succeït a la província amb la que estan 
interactuant i no pas com general de la comunitat autònoma. 

• A l’hora de valorar els punts favorables i negatius de l’aplicació hi ha una mica de 
disparitat, però com a principals contres dels sistema, per cinc enquestats el pitjor es el 
temps que triga en carregar el sistema a l’inici i per als altres tres es la poca informació 
que mostra de les notícies. I com a pros a quatre dels usuaris els hi agrada molt el 
disseny i als altres quatre la gran interacció que permet el sistema a l’usuari. 

• Per finalitzar, tots els usuaris enquestats els hi resulta agradable i curiós que una web de 
notícies es representi sobre un mapa i ho valoren com un punt positiu i innovador 
respecte a les webs clàssiques que existeixen per consultar aquest tipus d’informació. 

 

Amb els resultats obtinguts d’aquesta enquesta, s’intentaran polir alguns dels punts negatius que 
han ressaltat els usuaris i tornar a avaluar-ho amb aquestos per aconseguir que el nivell de 
satisfacció sigui alt per tothom. Si això s’aconsegueix es podrà donar per finalitzat el projecte. 
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9. Conclusions i treball futur 

Existeixen moltes pàgines webs relacionades amb la difusió de notícies, però la majoria 
continuen mostrant la informació de forma tradicional deixant a l’usuari com un espectador el 
qual només s’encarrega de seleccionar notícies i llegir-les. En aquest projecte s’ha intentat 
canviar aquest sistema tradicional i adaptar-lo a les noves necessitats i als nous conceptes 
d’Internet com son les webs 2.0. 

Cal esmentar els objectius fixats a l’inici d’aquest projecte per avaluar els resultats obtinguts. El 
primer que es va fixar era crear una aplicació capaç de realitzar la connexió amb els servidors de 
Yahoo! Noticias per poder obtenir les dades que es s’han de mostrar al projecte. Encara que 
actualment no funciona degut a la reestructuració que va sofrir aquest portal, es pot considerar 
que s’ha complert aquest objectiu, ja que es va poder realitzar aquesta connexió i poder 
descarregar totes les notícies a l’ordinador per tractar-les. 

El segon objectiu i uns dels mes importants era el de poder filtrar aquesta informació obtinguda. 
El fet de poder associar tota notícia a un origen territorial i a mes a mes poder ordenar-la per la 
data de publicació era molt important per aquest projecte, ja que si s’havia de fer una distribució 
d’aquesta informació sobre un mapa i no es tenia aquest origen, perdia totalment el sentit 
realitzar aquesta interfície. Per sort això s’ha aconseguit, encara que l’objectiu inicial també era 
filtrar la informació per la temàtica, i no s’ha aconseguit. 

Si s’havia aconseguit aquesta informació, es va definit el repte i objectiu mes important de tot el 
projecte. El repte d’aprendre a programar amb les diferents tecnologies, s’ha aconseguit, encara 
que no s’hagi aconseguit aprofitar tot el potencial que ofereixen, però si que s’ha pogut realitzar 
l’objectiu de crear una aplicació capaç de fusionar tota la informació obtinguda amb les 
diferents tecnologies de forma compatible. 

Després d’avaluar l’aplicació amb diferents usuaris, es pot dir que s’ha aconseguit crear aquesta 
aplicació alternativa de forma satisfactòria, apropant el mon de les notícies a les webs 2.0. Els 
usuaris han deixat de tenir un rol passiu, i han començat a interactuar amb una interfície 
d’aquest tipus i han obtingut aquest nou rol molt mes actiu. 

En resum, es pot dir que l’element mes important en aquests tipus d’aplicacions es l’usuari. Per 
moltes hores d’anàlisi de la informació i desenvolupament de les aplicacions que es puguin 
invertir, s’ha de tindre molt en compte en tot moment les opinions dels usuaris per saber que el 
camí que s’està seguint es el correcte o s’ha fer mitja volta abans d’arribar al fracàs de 
l’aplicació.  
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A continuació es mostrarà un llistat de possibles millores i treballs de futur que es podrien 
continuar amb base en el projecte que s’ha desenvolupat: 

• Una de les limitacions mes importants que s’han trobat a l’hora de crear aquesta 
aplicació es la capacitat de agrupar les notícies per temàtica. En la majoria de webs de 
notícies que hi ha a la xarxa es classifiquen les notícies o per temàtica o be per l’origen, 
però no s’ha trobat cap que agrupades per temàtica facilitin l’origen concret d’on ha 
succeït. Per això es considera que si a més de mostrar en el mapa on ha succeït la 
notícia, l’usuari pogués filtrar aquestes notícies per temàtica seria una gran millora. 

• Aquesta aplicació s’ha centrat en mostrar les d’Espanya, però també pot ser interessant 
expandir el funcionament a altre països o potser a tot el món. Obtenir aquest tipus 
d’informació no hauria de ser un problema amb la gran quantitat de portals de notícies 
que existeixen i l’únic que s’hauria de fer al projecte es ressaltar el país interessat que ja 
esta definit al sistema. 

• Actualment s’ha implementat un cercador a l’aplicació, que l’únic que fa es cercar 
geogràficament un punt del mapa sense cap tipus de restricció. A banda d’aquest tipus 
de cerca, pot ser interessant per al sistema poder fer cerques de notícies a la base de 
dades, l’usuari seleccioni la notícia que li interessa i el sistema li mostri on ha succeït. 

• S’hauria de solucionar un dels punts negatius sorgits a l’avaluació, com es la informació 
mostrada als surrogates. Per molts dels usuaris que han provat l’aplicació, han 
considerat que la informació que es mostrava a les previsualitzacions, molts cops era 
escassa. Això es podria solucionar, obtenint un resum de la notícia i afegir-lo a la 
informació que es mostra als surrogates. 

•  Aprofitant la tecnologia amb la que s’ha desenvolupat el sistema, com a millora visual, 
es podria intentar millorar el disseny i afegir animacions per a que sigui mes agradable 
per als usuaris. Per falta de temps i experiència amb aquest llenguatge no s’ha pogut 
desenvolupar cap animació. 
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Id Nombre de tarea Duración

1 Determinar àmbit de projecte 5 días
2 Estudi de casos 10 días
3 Estat actual 5 días

4 Avantatges i inconvenients 2 días

5 Objectius 3 días

6 Determinar eines 35 días
7 Anàlisi d'aplicacions similar 5 días

8 Aprenentatge de les eines 30 días

9 Implementació Java 50 días
10 Obtenció de les dades 15 días

11 Tractament de les dades 20 días

12 Exportació de les dades a XML 15 días

13 Implementació Google Maps i ActionScript 60 días
14 Tractament de les dades 30 días

15 Integració de dades amb el mapa 30 días

16 Implementació de l'interficie Flex 22 días
17 Disseny de la interfície 7 días

18 Creació de la interfície 15 días

19 Avaluació de l'aplicació 30 días
20 Anàlisi dels resultats 22 días

21 Resolució de problemes 8 días

22 Elaboració de la memória 190 días
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