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RESUM 

El projecte que es presenta amb el títol “Disseny i implementació d‟una eina web 

per la consulta d‟una ontologia multilingüe”consisteix en la realització d‟un anàlisi 

d‟usabilitat d„una aplicació web,la qual serveixi per a consultar una ontologia 

multilingüe.  

Aquest anàlisi consisteix en la realització de diferents tipus de tests per 

determinar les diferents mancances i problemes que planteja una aplicació i 

permetre  evolucionar-la per satisfer les diferents necessitats dels usuaris. 

Al finalitzar aquest estudi, s‟han utilitzat aquests coneixements per desenvolupar 

una nova versió de l‟aplicació i s‟ha fet un estudi de comparant totes dues 

versions. 

RESUMEN 

ABSTRACT 
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CAPÍTOL 1:  

INTRODUCCIÓ 

El present projecte que es presenta amb títol “Disseny i implementació d‟una 

eina web per la consulta d‟una ontologia multilingüe II” és la continuació directe 

del projecte presentat l‟any 2008 per David Daude Termes. Es realitza per la 

obtenció, per part de l‟autor, del títol d‟Enginyer Tècnic Industrial especialitzat en 

Electrònica Industrial. 

La realització d‟aquesta eina ve motivada per la manca a Internet d‟una eina web 

on l‟usuari pugui interactuar eficaçment amb una ontologia multilingüe.  

Una ontologia multilingüe es una gran base lèxica on hi ha molts conceptes de 

diferents llengües i tots estan lligats entre si mitjançant relacions entre 

conceptes. Existeixen un gran número de relacions entre conceptes que 

representen una gran requisa intel·lectual que hi ha que dosificar per mostrar-la 

de manera intel·ligible al usuari. 

En el cas d‟aquest projecte aquesta ontologia multilingüe es la MCR ( Multilingual 

Central Repository). 

El projecte, mes que el desenvolupament d‟una eina web consisteix en la 

realització d‟un anàlisi d‟usabilitat de l‟aplicació, la qual serveixi per a consultar 

l‟ontologia multilingüe. Aquest anàlisi d‟usabilitat consisteix en una sèrie de tests 

per determinar les mancances de la actual aplicació i determinar millores i canvis 

ha implementar sobre l‟eina. 

En els capítols que componen aquest document, s‟explica com s‟ha desenvolupat 

el projecte. 

En el primer capítol, conceptes previs,  s‟introdueix una explicació d‟aquells 

conceptes necessaris per la comprensió del procés seguit i les diferents versions 

que han antecedit aquest projecte. 

A continuació s‟explica la planificació sobre el procés que es va dur a terme  

durant la elaboració del projecte i un pressupost aproximat del cost de la seva 

implementació.  
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En el següent pas, l‟anàlisi, es va fer un estudi de l‟entorn actual mitjançant l‟ús 

del test d‟usabilitat, determinant el punt on es trobava l‟aplicació per poder fer al 

final una comparació amb els resultats finals del projecte. 

Un cop obtinguda l‟informació necessària es va poder començar a 

desenvolupar el projecte mitjançant tests d‟usabilitat que ajudaven a 

focalitzar les proves en aquells punts on es creia necessari, i facilitaven l‟obtenció 

d‟informació per el desenvolupament. Encara que el projecte no es el 

desenvolupament d‟una eina, el seu estudi ha permès millorar l‟eina existent fent 

que hi haguí una part de programació implicada en el mateix. 

Finalment s‟inclou un capítol on es mostren les conclusions obtingudes del 

projecte . 

 

A més de la memòria, s‟inclouen els annexes. En ells es pot trobar l‟informació 

complementaria a la memòria. Com ara els tests d‟usabilitat que s‟han fet als 

usuaris, les diferents eines utilitzades per realitzar els tests guiats, etc. 
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CAPÍTOL 2: CONCEPTES 

PREVIS 

 

Per poder entendre correctament el procés seguit durant aquest projecte i les 

diferents parts implicades en el mateix, s‟ha vist necessari incloure un capítol 

amb una sèrie de conceptes per que el lector comprengui la metodologia aplicada 

i d‟on surt l‟informació. 

2.1 Usabilitat 

De manera general, l‟usabilitat es refereix a com de bé poden aprendre els 

usuaris a utilitzar  un producte per aconseguir els seus objectius i com de 

satisfets estan amb aquest procés. 

Una metodologia clau per dur a terme l‟usabilitat s‟anomena  Disseny Centrat 

en l’Usuari. Aquest mètode mitjançant test guiats ajuda a centrar l‟estudi i 

evitar que l‟usuari no es centri en els punts importants a desenvolupar. 

2.1.1 Que mesura l’usabilitat? 

L‟usabilitat mesura la qualitat de l‟experiència d‟un usuari en interaccionar amb 

un producte o sistema (ja sigui un pàgina web, una aplicació de programari, 

tecnologia mòbil o qualsevol aparell orientat a l‟usuari). 

Es important adonar-se que l‟usabilitat no es una propietat única o 

unidimensional de una interfície d‟usuari. L‟usabilitat és una combinació de 

factors incloent-hi: 

 Alleugi d‟aprenentatge - Quan ràpid un usuari  que mai abans no ha vist la 

interfície d‟usuari pot aprendre suficientment bé a complir tasques 

bàsiques. 

 Eficiència d'ús - Una Vegada que un usuari experimentat ha après a 

utilitzar el sistema, com de pressa poden acomplir les tasques. 
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 Facilitat de memoritzar - si un usuari que ha utilitzat el sistema abans, pot 

recordar com utilitzar-lo eficaçment el proper cop, o si l'usuari ha de 

començar una altra vegada aprenent tot. 

 Freqüència d'error i severitat - Cada quan cometen els usuaris errors 

mentre utilitzen el sistema, com són de seriós aquests errors, i com es 

recuperen els usuaris d'aquests errors. 

 Satisfacció subjectiva - Quant de satisfet esta l'usuari utilitzant el sistema. 

2.1.2 Dades 

Hi ha dos tipus de mètrica d‟usabilitat que es pot captar durant les proves d‟us. 

Aquestes mètriques inclouen: 

 Dades d‟actuació (el que passava). 

 Dades de preferència (el que els participants pensaven). 

Una vegada recollides les dades, es poden utilitzar per avaluar l‟usabilitat del lloc 

web o de l‟aplicació i fer recomanacions per  a millores. 

1. Dirigint una prova d‟usabilitat com a referència (normalment dirigida abans 

que els canvis de disseny es facin sobre el seu lloc web actual). 

2. Implementar les recomanacions basades en la prova d‟usabilitat i que 

milloren el lloc web actual per solucionar problemes d‟usabilitat.  

3. Tornar a testejant el lloc web desprès de la implementació de les millores per 

mesura l‟eficàcia de les millores. 

2.1.3 Disseny centrat en l’usuari 

El disseny centrat en l‟usuari (User-centered design - UCD) es una aproximació 

per fer ús de l‟usabilitat. És una metodologia de desenvolupament de producte 

estructurada que implica usuaris a través de totes les etapes de 

desenvolupament de pàgines Web, per crear un producte que satisfaci les 

necessitats dels usuaris. Aquesta aproximació considera els objectius de negoci 

d‟una organització i les necessitats de l‟usuari, limitacions i preferències. 

a) Importància del Disseny Centrat en l‟usuari 

Perquè un lloc web tingui èxit, els usuaris han de visitar el lloc per trobar 

informació o acomplir tasques. No importa quins objectius te el lloc web, ha 

d‟equilibrar prudentment les necessitats d‟usuaris i les necessitats de la seva 

organització. Si els usuaris no troben útil el lloc web, no en faran us. 

Des del costat de negoci, es pot abaixar el cost d‟operació i re desenvolupament 

desenvolupant un producte correctament des de l‟instant inicial. 

b) El Procés 

Crear un lloc web centrat en l‟usuari implicar pensar en les seves necessitats en 

cada pas del desenvolupament incloent-hi: 

 Plantejar el lloc web. 

 Recollir dades dels usuaris. 



 Disseny i implementació d’una eina web per la consulta d’una ontologia multilingüe II 

 - 9- 

 Desenvolupar prototips. 

 Escriure el contingut. 

 Dur a terme tests d‟usabilitat. 

 

c) Testatge de Disseny i Usabilitat Centrat en l'usuari 

El testatge d'usabilitat encaixa com una part del procés de disseny centrat en 

l'usuari. En una prova d'ús, els usuaris representatius intenten trobar informació 

(o funcionalitat d'ús) en el lloc web, mentre els observadors, incloent-hi el 

personal de desenvolupament, escolten, i prenen notes. El propòsit d'una prova 

d'usabilitat es la d'identificar àrees on els usuaris lluiten amb el lloc i fer 

recomanacions per a la millora. 

 

El testatge d'usabilitat típicament s'implementa després que s‟hagi completat 

passos anteriors en el procés d'UCD. És millor definir clarament problemes i 

objectius abans de provar el lloc web. 

2.1.4 Disseny Centrat en l'usuari VS tests 

UCD, a vegades anomenat enginyeria d'usabilitat, és una aproximació 

estructurada a produir un lloc web que implica usuaris durant el procés de 

disseny sencer per crear un lloc web que funciona. UCD implica uns quants 

mètodes, cada un aplicat a temps apropiats, incloent-hi: 

 definint objectius. 

 requisits de reunió. 

 avaluant alternatives de disseny, construint i provant prototips. 
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 analitzant problemes d'ús, provant un lloc amb usuaris, i proposant 

solucions a problemes. 

Es pot utilitzar testatge d'usabilitat per mostrar que els beneficis d'enginyeria 

d'usabilitat superen els costos. Els tipus de problemes que podria trobar 

quantificant el costs del temps (i per això diners) son la navegació errònia 

d'entrada, disseny poc intuïtiu, pàgines que són tan denses que prenen molt 

temps d'utilitzar, etc. 

Aquí és com pot utilitzar testatge d'usabilitat per mostrar com superen els 

beneficis superen els costos: 

 Dirigeixi una prova d'usabilitat en una primera versió del lloc web (o altre 

producte). Això podria ser el lloc vell o un fet sense implicació 

d'especialistes d'usabilitat. Fer que els usuaris intentin completar unes 

tasques pertinents, mesurant proporcions d'acabament i el temps de 

completar les tasques. 

 Identificar i fixar problemes. 

 Dirigeixi una prova d'usabilitat en la versió nova del lloc. Intentar lligar 

amb demogràfics d'usuari des de la primera prova, utilitzi les mateixes 

tasques i proporcions d'acabament de mesura i temps. 

 Calcular la millora en temps mitjà per completar cada tasca i l'acabament 

considerat.  

 Multiplicar el temps estalviat pel nombre de gent que és probable de fer 

aquella tasca en un període de temps donat. 

Si és probable que els usuaris facin una tasca unes quantes vegades al dia, 

també es pot multiplicar per aquell nombre. 

 Si el resultat ha anotat el temps estalviat en segons o minuts, convertir-lo 

en hores perquè es voldrà treballar en hores al pròxim pas. 

 Convertir temps en diners(euros/dòlars) multiplicant el temps estalviat (en 

hores) pel salari dels usuaris (per hora). 

 Trobar els estalvis d'un any multiplicant la xifra prèvia pel número de dies 

en l'any que els usuaris són. Si això és una tasca de treball, utilitzar el 

número de dies a l'any laborable de l'organització. 

 Finalment s‟obté els estalvis anuals totals dels canvis d'usabilitat - tot a 

causa de temps estalviat preparant usuaris per permetre el producte fer 

tasques més de pressa. 

2.2 MCR (Multilingual Central Repository) 

EL Multilingual Central Repository ha estat desenvolupat dintre el marc del 

projecte MEANING. Actualment el MCR te integrats 5 idiomes (incloent 5 versions 

diferents del WordNet de Princeton) una versió actualitzada del EuroWordNet Top 

Concept ontòloga, la MuiltiWordNet Domains, la Suggested Upper Merged 

Ontology (SUMO) y centenars de milers de relacions semàntiques i propietats 
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automàtiques. L‟objectiu es convertir el MCR en la Base de coneixements lèxica 

multilingüe mes gran i rica existent. 

2.2.1 Projecte MEANING 

El projecte MEANING va ser finançat per el 5th Framework IST programme amb 

una duració de 3 anys entre el 1 de març del 2002 al 1 de març del 2005. Els 

participants en aquest projecte van ser: 

 Universitat del País Basc (Espanya) 

 Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) 

 ITC-IRST (Itàlia) 

 Universitat de Sussex (Anglaterra) 

 Irion Technologies B.V (holanda) 

El objectiu del projecte era la recollida i anàlisi de dades sobre el llenguatge de 

manera automàtica del WWW i crear a partir de aquesta informació bases de 

coneixements lèxics multilingües. 

Les aplicacions d‟accés web actuals es basen en paraules. EL projecte MEANING 

tenia com objectiu obrir el camí per a l‟accés al web multilingüe basat en 

conceptes i crear una aplicació que proporciones capacitats actualment no 

disponibles. MEANING facilita el desenvolupament d‟aplicacions d‟Internet de 

domini obert basades en conceptes (com pregunta/resposta, extracció de 

informació lingual creuada, categorització de text, extracció d‟informació, 

traducció automàtica,etc). A mes a mes proveeix d‟una estructura conceptual 

comuna als documents, així facilitant direcció de coneixements de contingut de 

web. 

Cada una de les llengües implicades en el projecte proveïen de un WordNet, Un 

Wordnet es una base de dades lèxica on noms, verbs, adjectius i adverbis 

s‟agrupen en conjunts de sinònims cognitius (synsets), on cada un expressa un 

concepte clar. El synsets s‟enllacen per mitja de relacions conceptuals 

semàntiques i lèxiques. L‟estructura WordNet es una eina ideal per a la 

lingüística computacional i processament de llenguatge natural. 

Per mantenir la compatibilitat entre Wordnets de diferents idiomes i versions, el 

projecte MEANING va desenvolupar el Multilingual Central Repository. Aquesta 

base es la responsable de adquirí el coneixements de cada llengua e informa els 

altres Wordnets involucrats el projecte. 

2.2.2 Funcionament del MCR 

El MCR no es una base lèxica passiva sinó que va evolucionant a mesura que els 

propis Wordnets van canviant. A partir de una informació inicial estableix una 

sèrie de relacions entre paraules que carrega sobre els wordnets. Un cop rebuda 

aquesta informació la pròpia Wordnet fa una sèrie de deduccions sobre la seva 

base lingüística que retorna a la MCR. La nova informació rebuda pot ser 

extrapolada als altres idiomes que componen el MCR, i de aquesta manera 

enriquí no nomes les relacions de 1 llengua sinó també de les altres que el 
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mateix moment poden obtenir noves deduccions que afavoreix l‟enriquiment de 

la base lèxica. 

 

2.3 Versions de l‟eina 

Com s‟ha mencionat amb anterioritat, aquest projecte es la continuació d‟un altre 

projecte desenvolupat anteriorment que, a la vegada es l‟evolució de l‟eina 

produïda per el projecte MEANING anomenada “Web MCR interface MEANING”.  

2.3.1 Numeració de les versions 

 Versió 1.0 -  Web MCR interface MEANING 

L‟eina inicialment produïda arrel de projecte MEANING tenia com a finalitat l‟ús 

tècnic. Es a dir, va se dissenyada per tècnics per tècnics. La mostra d‟informació 

per algú familiaritzat amb l‟eina es fàcil de entendre però per un usuari 

desconegut presenta masses complicacions com per fer-ne us habitual. Fa ús de 

vocabulari tècnic específic tenint que fer moltes vegades deduccions per saber el 

significat de algunes de les recerques.  

 Versió 2.0 – Eina desenvolupada 2008 

Per apropar el MCR al usuari mitja no familiaritzat amb aquest tipus d‟eines, es 

decideix crear una nova eina més flexible i senzilla que simplifiques les diferent 

opcions que planteja la base lèxica. Aquesta nova eina, presenta una interfície 

molt més simplificada que evita l‟ utilització de termes tècniques. Aquesta eina 
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es va quedar mig desenvolupada amb errors i moltes funcionalitats no 

operatives. 

 Versió 3.0 – Eina desenvolupada com a resultats d‟aquest projecte 

Aquesta es la versió final que s‟obté al finalitzar aquest projecte i te com objectiu 

millorar i corregir l‟eina obtinguda a la versió 2.0. Per desenvolupar l‟eina s‟ha fet 

ús d‟una sèrie de anàlisis d‟usabilitat per entendre millor les necessitats dels 

usuaris i adaptar l‟eina a les seves necessitats. 

2.3.2 Entorn 

Tan la versió 2.0 com al 3.0 s‟ha fet ús de dos tipus de llenguatge, HTML per la 

part estàtica i PHP per les part dinàmiques de les pàgines: 

 HTML - (Acrònim de Hyper Text Markup Language, "llenguatge de marcat 

d'hipertext"), és un llenguatge de marcat que deriva de l'SGML dissenyat 

per estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Gràcies a 

Internet i als navegadors web, s'ha convertit en un dels formats més 

populars que existeixen per a la construcció de documents per a la web. 

En el seu origen, l'HTML era un llenguatge dissenyat per compartir 

informació científica entre científics de tot el món. Era purament un 

llenguatge estructural, en què no hi havia forma de descriure l'aparença 

de les pàgines . Més endavant s'hi van afegir nombroses opcions per 

formatar i presentar text i gràfics. 

A mitjans de la dècada de 1990 van començar les ampliacions de l'HTML 

per aconseguir la presentació desitjada, però sempre des de diferents 

perspectives de diferents desenvolupadors, que van acabar amb diverses 

solucions no estàndards per a diferents navegadors. Això va provocar 

l'aparició d'un consorci que controla l'evolució de l'HTML: el W3C (World 

Wide Web Consortium). 

Aquesta evolució tenia un punt_clau: la separació del contingut i 

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

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

(CSS: Cascading Style Sheets). 

 PHP – (Hipertext Preprocessor , “Preprocessador d'hipertext"), és un 

llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines 

web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu 

al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent 

visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular, també pot utilitzar-

se per generar interfícies de comandes i aplicacions executables amb 

interfície gràfica. Disposa de versions tant per Windows com per a 

GNU/Linux, així com d'altres. 

PHP està extremadament modularitzat. Amb el tipus de dades, la sintaxi i 

les funcions s'assembla molt al llenguatge de programació C. Des de la 

versió 5, inclou un major suport a l'orientació a objectes, també 

s'assembla al C++. 
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PHP es pot incloure dins del codi HTML, indicant-ho a l'intèrpret mitjançant 

les etiquetes <? i ?> o <?php i ?>. Quan el llenguatge s'estigui 

interpretant, s'executarà el codi que està entre les etiquetes, generant una 

codi HTML com a sortida. El codi HTML generat pel codi HTML es barrejarà 

amb la pàgina HTML on hagués estat inclòs. 

PHP, com a llenguatge nascut de i per Internet, té moltes funcions de 

xarxa, de codi web, i de bases de dades. 

L‟eina fa us d‟un servidor Apache on es troba la base en format MySQL. 

 Apache HTTP Server és un servidor HTTP (de pàgines web) de codi obert 

multiplataforma desenvolupat per Apache Software Foundation. El seu 

nom prové de que, originalment, consistia bàsicament en un conjunt de 

pedaços a aplicar al servidor NCSA: en Anglès, a patchy server (un 

servidor apedaçat). 

Quan va començar el seu desenvolupament l'any 1995, es basava 

inicialment en el codi del popular NCSA HTTPd 1.3, però més tard es 

reescriuria completament. Des d'abril de 1996 Apache ha estat el servidor 

HTTP més popular a la World Wide Web. 

Apache presenta entre d'altres característiques missatges d'error altament 

configurables, bases de dades d'autenticació i negociació de continguts, 

però va ser criticat per la manca d'una interfície gràfica que ajudi a 

configurar-lo. 

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional (anglès 

RDBMS - Relational DataBase Management System) multi-fil 

(multithread), multi usuari, que usa el llenguatge SQL (Structured Query 

Language).Pertany a l'empresa Sueca MySQL AB. La companyia 

desenvolupa i manté el programari en la versió lliure i la comercial. 

Ofereix suport als clients, assistència tècnica i documentació. 

MySQL ha esdevingut molt popular gràcies a la seva velocitat en executar 

consultes i el seu suport de forma nativa per part del llenguatge PHP (fins 

a la versió 4.X d'aquest llenguatge ja que a partir de la versió 5 deixa 

d'estar-ho), en l'elaboració d'aplicacions web, en l'entorn del programari 

lliure. 

Es pot fer ús de MySQL en aplicacions de tota mena (web, d'escriptori o 

d'altres) de forma lliure i gratuïta sota les condicions de la llicència GPL. Si 

es vol integrar MySQL com a part d'un producte privatiu cal adquirir una 

llicència d'ús específica per a aquest propòsit. 



 Disseny i implementació d’una eina web per la consulta d’una ontologia multilingüe II 

 - 15- 

CAPÍTOL 3:  

PLANIFICACIÓ 

El projecte s‟ha desenvolupat al llarg de dos períodes. Cada un dels períodes 

avarca els següents punts: 

PFC1: 

 Lectura de documentació prèvia. 

 Anàlisi de conducta.  

PFC2: 

 Anàlisis de test guiats. 

 Determinar Objectius. 

 Disseny de prototip no funcional. 

 Disseny de prototip funcional. 

 Implementació del prototip. 

 Anàlisi de pàgina resultant. 

 Entrega 

3.1 Cicle de treball 

3.1.1 Anàlisi inicial 

El procés de desenvolupament d‟una eina mitjançant l‟usabilitat ve precedit per 

una avaluació inicial de la pàgina. Aquest primer anàlisi es molt important ja 

que els seus resultats serviren per determinar el grau de millora de l‟aplicació al 

final del projecte. Aquest avaluació es realitzat mitjançant un test de 
conducta a partir del qual es podran extraure les primeres conclusions sobre 

l‟eina i sobre el que treballar. 
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3.1.2 Desenvolupament 

Un cop finalitzat aquest estudi inicial s‟inicia el desenvolupament de l‟eina 

mitjançant un anàlisi amb tests guiats i prototips.   

A diferencia de un anàlisi de conducta, on els tests son lliures i no requereixen la 

presencia de un conductor u observador, el anàlisi amb test guiats si. 

Aquests es l‟encarregat de determinar una tasca principal i a mesurà que avança 

el test anar proposen nous reptes i preguntes al usuari. Així de una tasca 

relativament senzilla es poden obtenir opinions de diverses de aspectes molt 

diferents de l‟eina a desenvolupar i focalitzar la prova en aquells punts on 

l‟usuari esta més confós o te més dubtes. 

A partir dels resultats obtinguts en els diferents anàlisis es poden determinar un 

objectius a implementar a l‟eina i desenvolupar un prototip que inclogui aquests 

canvis. Aquests canvis tindran en compte les necessitats dels usuaris, que es 

poden  interpretar com les necessitats de l‟eina per funcionar de manera eficaç 

amb la resta de gent que la pugui fer servir. 

Els prototips a dissenyar poden ser de 2 tipus: 

a) Prototip no funcional: Prototip on les modificacions realitzades es fan 
directament sobre el codi resultant de les pàgines web de l‟eina i nomes 

funcionen a nivell estètic. Requereixen de menys temps per ser 
incorporats i permeten realitzar tests de opinions amb rapidesa per 
verificar si els canvis proposats en aquests prototips son els desitjats o no. 

b) Prototip funcional: Aquest prototip es desenvolupat en el sobre el codi de 
l‟eina fer que sigui completament operatiu i estigui integrat en una pàgina 

de proves on els usuaris poden accedir i navegar la nova eina. Requereix 
de molt més temps ja que se de adapta a la resta de codi de la pàgina i 
desenvolupar les noves rutines de les quals te que fer us. 

El prototips son una tasca autoalimentada a partir dels tests guiats que es van 

realitzant. Això es degut a que desprès de cada prototip sempre es necessari 

tornar a realitzar un nou test per confirmar que el nou disseny es correcte i 

evolucionar-ho a mesura que els propis usuaris van coneixent i desenvolupant 

l‟eina.  
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3.2 Diagrames de Gantt 

Els diagrames de Gantt ajuden a planificar les tasques i determinar els temps 

que li correspondria a cada una de les tasques. Com es pot observar, el temps 

dedicat per la realització del projecte no es continu, i hi ha uns mesos entre mig 

sense determinar.  Això es degut a problemes personals es va tenir que atura el 

projecte durant 1 quadrimestre. 

 

 

 

 

 

3.3 Pressupost 

En aquest capítol s‟adjunta la valoració econòmica dels costos del projecte. En la 

valoració es contemplen les hores de treball de l‟analista, dissenyador i 

programador que han empleat per realitzar aquest projecte, les llicències del 

software necessàries, posada en funcionament i documentació a presentar. 
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3.3.1 Resum 

 

Concepte Import 

Capítol 1: Software 0€ 

Capítol 2: Personal 5,130€ 

Capítol 3: Documentació 450€ 

Total Pressupost d‟execució 5,580€ 

IVA 16% 892.8€ 

Pressupost final 6,472.8€ 

 

3.3.2 Desglossament 

 

Capítol 1: Software 

Nº 

ordre Descripció 

Quantitat 

(unitats) 

Preu 

unitari 

Preu 

Total 

1.1 
Base de dades MySQL 

Llicencia per la utilització d‟una base de 

dades MySQL 

1 

0.00€ 0.00€ 

1.2 Servidor Apache 

Llicencia per la utilització d‟un servidor 

Apache 

1 

0.00€ 0.00€ 

1.3 PHP 

Llicencia per la utilització del llenguatge 

de programació PHP 

1 

0.00€ 0.00€ 

Total Capítol 1: Software 0.00€ 
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Capítol 2: Personal 

Nº 

ordre Descripció 

Quantitat 

(hores) 

Preu 

unitari 

Preu 

Total 

2.1 
Analista 

Temps dedicat per l‟analista per 

estudiar l‟entorn, analitzar les diferents 

webs i les diferents enquestes... 

80 30.00€ 2,400€ 

2.2 Dissenyador 

Temps dedicat per el nou disseny i 

modificacions de la pàgina web a nivell 

gràfic. 

50 25.00€ 1,250€ 

2.3 Programador 

Temps dedicat a programar l‟eina i la 

correcció de codi 

30 25.00€ 780€ 

2.4 Documentació 

Temps dedicat a realitzar la 

documentació: memòria pressupostos i 

altres documents administratius. 

35 20.00€ 700€ 

Total Capítol 2: Personal 5,130€ 

 

 

 

 

 

Capítol 3: Documentació 

Nº 

ordre Descripció 

Quantitat 

(unitats) 

Preu 

unitari 

Preu 

Total 

3.1 
Documentació del projecte 

Impressió, enquadernació, 

encarpatatat i presentació del projecte 

3 

150.00€ 450.00€ 

Total Capítol 3: Documentació 450.00€ 
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CAPÍTOL 4: ANÀLISI  

Abans de poder començar a desenvolupar l‟eina es va realitzar una avaluació de 

l‟eina actual per obtenir un resultats que posteriorment es van comparar amb els 

resultats finals i així determinar el grau de millora que ha sofert l‟eina durant 

aquest desenvolupament. Aquest avaluació es realitzar mitjançant un anàlisi de 

conducta sobre la versió 2.0 de l‟eina ie s compara amb la versió 1.0 de la 

mateixa. 

4.1 Anàlisi de conducta 

L‟anàlisi de conducta consisteix en un anàlisi de com una tasca concreta es 

finalitzada, incloent-hi informació detallada de descripció tan manual com mental 

de la activitat, la tasca i la duració de la mateixa entre altre informació.  

En el nostre cas, aquest anàlisi es dur a terme assignant una tasca concreta i 

verificant amb cada usuari: 

 El resultats obtinguts. 

 El resultats esperats. 

 El mètode seguit per obtenir resultats. 

 El temps requerit. 

 El raonament seguit per obtenir els resultats. 

4.2 Resultats 

 

En els resultats es pot observar que la gent enquestada no  va tenir  problemes 

per accedir a la pàgina del programa. Alguns van tenir que actualitzar algun 

plug-in però un cop fet aquest petit pas la pàgina estava operativa per tothom 

independentment del navegador que feien servir. 
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Al principi alguns van trobar dificultats per entendre la enquesta i la funcionalitat 

del programa però ràpidament van descobrir com fer-lo servir i van poder 

realitzar el test amb comoditat. 

Inclosos dintre l‟annexa I es pot trobar la versió més completa dels resultats. 

4.2.1 Resultats destacats 

Taula 1. Taula de resultats de recerca del test 

 DAVID LAURA SERGI TONI DANIEL ESTEBAN VICTOR  JOSEP % SI 

Paraula Anglesa                   

Comprensió SI SI SI SI SI SI NO NO 75% 

Satisfacció SI SI SI SI NO SI SI SI 88% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI NO SI SI SI 88% 

Temps inferior a 30sec <30 <30 1:00 <30 <30 <30  + 3:00 2:00 63% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Paraula Catalana                   

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Temps <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 1:00 88% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Paraula Castellana                   

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI NO SI NO SI SI SI SI 75% 

Finalització SI SI SI NO SI SI SI SI 88% 

Resultats esperats? SI NO SI SI SI SI SI SI 88% 

Temps <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 1:00 88% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Sinònims                   

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI SI NO SI SI NO 75% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI NO SI SI SI 88% 

Temps <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 100% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Generals                   

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI NO NO SI SI NO 63% 

Finalització SI SI SI NO SI SI SI SI 88% 

Resultats esperats? NO SI SI NO NO SI SI SI 63% 
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Temps <30 <30 <30 <30 <30 <30 1:00 2:00 75% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI NO SI SI SI SI 88% 

Compost            

Comprensió SI NO SI SI SI SI SI SI 88% 

Satisfacció NO NO SI NO NO SI NO NO 25% 

Finalització NO NO SI NO SI SI NO SI 50% 

Resultats esperats? NO NO SI NO SI SI NO NO 38% 

Temps 1:00 <30 1:00 1:00 <30 <30  + 3:00 <30 50% 

Tornar-ho a fer? SI NO SI NO SI SI NO SI 63% 

En els resultats es pot observar que encara que la primera tasca no va tenir un 

resultats brillants van millorar un cop que el enquestat agafava confiança amb el 

programa, sobretot en el temps per realitzar les tasques. De totes formes a 

mesura que la tasca es complicava els resultats empitjoren sobre tot en lo a 

satisfacció de resultats es refereix. El extrem son els resultats obtinguts en la 

paraula composta on la satisfacció es nomes del 25% i nomes la meitat dels 

enquestats va poder finalitzar la tasca correctament. 

Les queixes mes ressaltades durant l‟enquesta van son: 

 Repetició de definicions 

 Trobada de definicions menys la més comú 

 Falta de resultats 

 Resultats definits com opció 1 i opció 2 

 Recerca sense resultats 

Taula 2. Taula de resultats de disseny del test 

Buscar Paraules DAVID LAURA SERGI TONI DANIEL ESTEBAN VICTOR  JOSEP % SI 

Habitual amb aquesta 
eina? SI NO SI SI SI SI SI NO 75% 

Es pot millorar? SI SI SI NO SI SI NO SI 75% 

Disseny SI SI SI NO NO NO NO SI 50% 

Facilitat d’us NO NO SI NO NO NO NO SI 25% 

Mostra de troballes NO SI NO NO SI NO NO NO 25% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Faries us de la eina? SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Sinònims                   

Habitual amb aquesta 
eina? SI NO SI SI SI SI SI SI 88% 

Es pot millorar? SI SI SI NO NO SI NO SI 63% 

Disseny SI SI NO NO NO NO NO NO 25% 

Facilitat d’us NO NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Mostra de troballes NO SI SI NO NO NO NO NO 25% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO SI 13% 
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Faries us de l’ eina? SI SI SI SI NO SI SI SI 88% 

Generals                   

Habitual amb aquesta 
eina? SI NO SI SI NO SI NO SI 63% 

Es pot millorar? SI SI SI SI NO SI NO SI 75% 

Disseny SI SI NO NO NO NO NO NO 25% 

Facilitat d’us NO NO NO SI NO NO NO NO 13% 

Mostra de troballes NO NO SI SI NO NO NO NO 25% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO SI 13% 

Faries us de l’ eina? SI SI SI NO NO SI NO SI 63% 

Compost                   

Habitual amb aquesta 
eina? NO NO SI SI NO NO SI NO 38% 

Es pot millorar? SI SI NO SI NO SI SI SI 75% 

Disseny SI SI NO NO NO NO NO NO 25% 

Facilitat d’us NO NO NO SI NO NO NO NO 13% 

Mostra de troballes SI NO NO SI NO NO SI SI 50% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Faries us de l’ eina? NO NO NO SI NO NO SI SI 38% 

                    

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Habitual amb aquesta 
eina? SI NO SI NO SI SI SI NO 63% 

Es pot millorar? SI SI NO SI SI SI NO SI 75% 

Disseny SI SI NO NO NO NO SI SI 50% 

Facilitat d’us NO NO NO SI SI NO SI SI 50% 

Mostra de troballes SI SI NO SI SI NO NO SI 63% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Faries us de l’ eina? SI SI SI NO SI SI SI SI 88% 

La satisfacció amb el programa va ser força positiva, encara que la gran majoria 

opinava que hi ha moltes coses que es podrien millor del programa. Una mostra 

de troballes més nítida i eficient va ser la observació mes ressaltada per la gent, 

seguida de una millora en el disseny i en la facilitat d‟us del programa. 

La majoria de gent, ja havia fet us d‟eines semblants i opinava que podria fer us 

d‟una eina com aquesta. 
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4.2.2 Conclusions finals 

A partir dels resultats obtinguts el tests es va elaborar una taula comparativa 

entre les versions 1.0 i la versió 2.0 per veure si realment havia sofert millora. 

Taula 3. Taula comparativa de resultats entre versions d’eina 

 
Paraula Anglesa Paraula Catalana Paraula Castellana 

  Versió 1.0 Versió 2.0 Versió 1.0 Versió 2.0 Versió 1.0 Versió 2.0 

Comprensió 40% 75% 60% 100% 40% 100% 

Satisfacció 80% 88% 100% 100% 80% 75% 

Finalització 100% 100% 100% 100% 80% 88% 

Temps* 1,00 63% 1,20 88% 1,60 88% 

 
Sinònims Generals Compost 

 
Versió 1.0 Versió 2.0 Versió 1.0 Versió 2.0 Versió 1.0 Versió 2.0 

Comprensió 20% 100% 0% 100% 0% 88% 

Satisfacció 80% 75% 40% 63% 20% 25% 

Finalització 40% 100% 40% 88% 20% 50% 

Temps* 3,00 100% 360% 75% 3,80 50% 

*El temps actual es el % de enquestats amb temps inferior a 30sec 

 

El resultats mostren una clara millora entre la pàgina web original (versio 1.0) i 

la segona versió (versió 2.0), especialment en el temps necessari per fer us de 

les eines que ofereixen i entendre quines son. On millor es podien apreciar 

aquestes millores son en els cassos avançats on la pàgina web era mes difícil 

d‟entendre el significat de les definicions en el programa ja que no tenien 

definició i eren anomenades amb la seva paraula tècnica. De totes formes hi 

havia errors a corregir tant en matèria de disseny com en el codi del programa 

per que mostres les respostes correctes i de manera més concreta. També hi 

havia que implanta altres funcionalitats que la versió 2.0 encara no incorporava 

com ara poder accedir a altre informació de les paraules a partir la informació 

obtinguda en primera instancia. 
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CAPÍTOL 5:  

DESENVOLUPAMENT 

A partir del anàlisi de conducta es pot determinar on els usuaris comencen a 

tenir problemes amb l‟eina i fer un anàlisi més exhaustiu de com solucionar 

aquests problemes. També es poden plantejar com cada usuari implementaria 

noves funcionalitats y quines modificacions possibles plantejaria. Per respondre a 

aquestes preguntes es fa ús del anàlisi guiat i de prototips.  

Aquest mètode ajuda focalitzar el desenvolupament lo qual impedeix que 

el usuari es perdi en altres assumptes de menor rellevància per el projecte.  

El fet de tenir moltes recerques possibles dintre l‟eina possibilita resultats molt 

diferents entre respostes. Això obligar a establir un patró dintre els resultats per 

que es mostri en totes les pantalles de manera semblant i doni coherència 

estètica al programa. 

A continuació es mostren dos exemples de com han anat evolucionat alguns dels 

aspectes desenvolupats durant aquest procés. El Annex 2 i els PowerPoint 

inclosos dintre el CD es poden trobar les diferents captures i eines utilitzades 

durant la realització dels anàlisis guiats i els diferents prototips. 

5.1 Mostra de respostes 

Com a punt de partida per el nostre desenvolupament farem que l‟usuari cerqui 

la definició de la paraula “casa” i compari els resultats obtinguts en la versió 2.0 

amb els de la versió 1.0 i identifiqui aquells elements que creu que seria útil 

afegir i on. 

5.1.1 Captures inicials 
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Versió 1.0 

En la versió 1.0 tots els resultats es mostren en una mateixa pantalla saturen 
la imatge i creant confusió al usuari. No hi ha notificacions que 

determinen el significat dels elements en pantalla lo qual complica diferenciar on 

acaba un definició i on comença l‟exemple si es que ni ha. Apareixen un gran 

número de codis en diferents parts de la pantalla que no son de cap utilitat de 

cara al usuari. No hi ha links lo qual impedeix seguir navegant per l‟eina si no 

s¡inicia una nova recerca.  

 

Versió 2.0 



 Disseny i implementació d’una eina web per la consulta d’una ontologia multilingüe II 

 - 27- 

 

Versió 2.0 

En la versió 2.0 es va optar per dissenyar una pantalla secundaria on mostrar la 

informació de un sentit concret però no es va arribar a desenvolupar 

completament i es limitava a ensenyar la mateixa informació que la pantalla 

anterior.. Això permet mostrar la mateixa informació que es mostra en una única 

pantalla en la versió 1.0 en dues. Cal determinar quina informació es útil mostrar 

i on. 

5.1.2 Questions plantejades 

A mesura que el usuari feia servir l‟eina per la recerca de definicions i presenta 

els seu dubtes també se li planteja un seguit de preguntes: 

 A la observació de la repetició de la paraula cercada es planteja com 

solucionar-ho. Que hi ha que eliminar i en cas de fer-ho, com afectaria a la 

resta de la pàgina. Si eliminem la paraula casa just abans de la definició, 

es perdria el link, llavors seria necessari re-col·locar-ho? I en cas afirmatiu 

on? 

 La versió 1.0  compte en una mateixa pantalla amb sinònims, exemple, 

definició i ontologies. Cal mostrar tota aquesta informació? Quina 

informació es útil en la pantalla general de resultats i quina es tindria que 

mostrar en la pantalla auxiliar del sentit? 

5.1.3 Primer prototip 

Amb els resultats obtinguts en un primer anàlisi s‟ha dissenyat un prototip 

mitjançant un programa de dibuix per fer un petit esbós del possible resultat i 

ressaltant aquells elements a discutir. L‟objectiu es donar una primera visió el 

usuari del possible resultat i determinar les nostres deduccions sobre les seves 

respostes eren correctes. S‟analitza de nou aquesta nova proposta  replantejant 

par de les preguntes  que es discutien a inicialment. S‟obtenen les següents 

valoracions: 
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 Afegir la definició, el exemple i sinònims en els resultats globals no es 

eficient ja que el que es pretén en aquesta pantalla es mostra les diferents 

sentits de la paraula cercada sense s‟atura d‟informació. S‟opta per limitar 

la informació de la finestra a una de les dues opcions. 

 Es necessari definir la informació que es mostra especificant que es 

l¡‟exemple o els sinònims. 

 Eliminar la paraula cercada al inici de la definició es necessari i es proposa 

afegir el link a la definició o incloure un boto que indiqui més informació de 

aquell sentit en concret. 

 Cal especificar de alguna manera que son resultats diferents entre si. Es 

proposar afegir un comptador de resultats i  numerar aquests resultats. 

 

 

 Es proposa que mes que un llistat de manera horitzontal, la informació 

addicional sigui vertical, especificant anteriorment la informació que es 

mostra. 

5.1.4 Segon prototip 
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El segon prototip s‟obté modificant el codi HTML de la pàgina resultant. Segueix 

sense esta operativa ja que els links i altres elements no enllacen correctament 

però donar una visió mes exacte del resultats que es pretén obtenir. 

 

 Numerar amb punts i seguidament especificar amb un número no te 

massa sentit. Afegir la informació a la qual fa referència el número de 

sentits ajudaria a entendre el llistat. 

 Destacar de manera més clara l‟exemple, possiblement amb negreta.  

 Trobar una solució per diferenciar de manera més visible els diferents 

sentits ja que a posar del link de més informació donar una aparença 

massa homogènia a la pàgina i treu importància a la definició o sentit. 

 

 La pàgina final dona poques opcions un cop s‟ha arribat a ella. Cal afegir 

més opcions de recerca i de navegació per donar alternatives un cop s‟ha 

arribat a aquest punt.  Aquestes noves opcions on tindrien que estar, i on  

tindrien que anar? 

5.1.5 Disseny final 
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 Al final s‟ha optat per eliminar el link de més informació y associa al vincle 

a la definició de la paraula. 

 Destacar que es el link i el exemple ajuda a veure les coses en pantalla. 

En cas que el sentit no tingues exemple definit el programa mostraria un 

sinònim en cas que hi hagués. 

 

 La versió 1.0 de l‟eina no nomes donava la definició, un exemple i els 

sinònims, sinó que també donava les ontologies a les que pertanyia. S‟han 

afegit per mostrar mes informació al usuari.   

 Per donar més opcions de navegació s‟han afegit vincles els sinònims per 

poder seguir navegant 

5.2 Mostra de llistats 

Un altre element molt important a la nostra eina son els llistats de paraules. 

Aquests es poden trobar dintre moltes consultes com sinònims i tipus de entre 
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altres amb la qual cosa es important definir-les clarament en cada un dels cassos 

on apareixen. El exemple mostrat a continuació es fa sobre un llistat obtingut a 

partir de la recerca de sinònims. 

5.2.1 Captures inicials 

 

Com hem mencionat durant l‟anàlisi de mostra de respostes, en la versió 1.0, els 

resultats es mostren pràcticament igual en tots els casos. Es per això que moltes 

vegades es fa difícil deduir  on es troba la resposta que nosaltres cercàvem.  

 

 Eliminar l‟exemple mostrat ja que crear confusió i no és necessari ja que 

es sobreentén que l‟usuari coneix la definició de la paraula i la seva 

recerca va enfocada en el significat de la mateixa. 

 Enumerar en forma de llistat vertical les paraules i especificar de que es el 

llistats mostrat. 

 Totes les paraules redirigeixen cap el significat individual de la paraula que 

en tots els casos es el mateix para cada grup de paraules sinònimes. 

Substituir els enllaços per un enllaç comú que redirigeixi al significat de la 

paraula cerca inicialment.  

 Numerar i especificar que cada un dels diferents sentits mostrats. 

5.2.2 Primer prototip 
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 El vincle creat provoca confusió ya que no queda clar on dirigeix, si el 

significat de les paraules trobades, el sentit on es trobar o altres possibles 

cassos. 

 Un únic vincle per resultat limitar força la navegació en aquest punt. 

S‟opta per afegir vincles a les paraules resultants que redirigeixin al seu 

significat. 

5.2.3 Disseny final  

 

 Al igual que es va optar en la mostrar de definicions, s‟ha eliminat el més 

informació i s‟ha mogut el vincle a la definició del sentit.  
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 S‟ha afegit vincles als diferents sinònims de cada sentit. Inicialment aquest 

vincles anaven el sentit però es va considerar absurd ja que era el mateix 

que el de la definició. Així es va canviar per un vincle al sentits del sinònim 

en qüestió. 

5.3 Modificacions generals 

Totes les pàgines resultats comparteixen part de l‟estructura, amb la qual cosa hi 

ha canvies que es poden aplicar a totes elles. Aquests canvis son: 

 Eliminar capçalera no operativa: La capçalera de resultats on apareix 

“Resultados”, “Más info”, “Ves algun error?” i “Imprimir” donant unes sèrie 

de opcions que no funcionen. 

 

 Arreglar cercador superior: el cercador de la part superior de la pàgina de 

resultats no funciona. 

 

 Afegir un comptador de resultats per determinar quantes respostes a l 

nostra recerca s‟han trobat. 

 Eliminar el tag “resultados”: En totes les pàgines de resultats apareix la 

paraula “Resultados” que no aporta res a la pantalla resultant. 
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5.4 Funcions desenvolupades 

El fet de desenvolupar un projecte d‟informàtica continuant la feina d‟un altre a 

vegades provoca que la forma de treballar no sigui la mateixa. Això fa que seguir 

difícil continuar la feina ja que primerament s‟han de dedicar un cert temps a 

entendre la feina (el codi en aquest cas) prèviament fet. Per treballar de manera 

eficient i donar semblança a tots els resultats mostrats, s‟han desenvolupat una 

sèrie de funcions comunes per a totes les recerques. 

A continuació es mostra les funcions mes destacables que s‟han afegit al codi, 

encara que el codi complet es pot trobar dintre el CD adjunt a aquesta memòria: 

5.4.1 Funció definició 

En totes les pàgines de resultats es mostren definicions i cada una feia ús de 

unes línees de codi diferents. Es per això que es va optar per crear una funció 

comuna que totes les cerques puguin fer-ne ús amb unes variables que 

permetessin configurar-la per diferents usos. 

function Postdefinicion($objeto, $info,$i,$link, $ejem) 

 $objeto: Conte l‟ informació obtinguda en la consulta sql realitzada 

prèviament. 

 $info: Conte la informació relacionada amb la recerca, com ara el tipus i 

l‟idioma. 

 $i: Dona l‟opció de numerar els resultats. 

 $link: Permet esculli si el resultats te que esta vinculat o no. 

 $ejem: Permet esculli si es mostra exemple o no. 

 

5.4.2 Funció llistat 

Al igual que la funció anterior, aquesta encara que no sigui d‟utilitat en totes les 

respostes, es utilitzada per diferents recerques on apareguin llistats. 

function Listar($objeto, $cerca, $origen) 

 $objeto: Conte l‟ informació obtinguda en la consulta sql realitzada 

prèviament. 

 $cerca: Informa de la recerca realitzada. 

 $origen: paràmetre necessari per crear els vincles dintre la el llistat. 

5.4.3 Funció cabezal 

Totes les pàgines tenen una capçalera comuna amb petites variacions segons l‟ 

idioma,el número de respostes, la paraula cercada, etc. Per optimitzar el codi i 

evitar la repetició innecessària de codi per a cada una de les opcions possibles  
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function cabezal ($palabra, $opcion, $origen, $categoria, $nomcat, 

$bandera, $numero) 

 $palabra: Paraula cercada. 

 $opció: Tipus de recerca que s‟està realitzant. 

 $origen: Paràmetre necessari per crear els vincles dintre la el llistat. 

 $categoria: Defineix si la paraula es tracta de un verb, nom o adverbi. 

 $nomcat: Codi del idioma cercat. 

 $bandera: Bandera del idioma cercat. 

 $numero: Numero total de resultats obtinguts. 

5.4.4 Funció per obtenir ontologies 

Per afegir les ontologies a la pàgina de resultats no ni havia prou amb les 

consultes i codi actual així que es va optar per la creació d‟una funció que 

cerques les ontologies a les que pertany una paraula i les mostres per pantalla. 

function getOntologies ($codiParaula) 

$codiParaula: Codi de la paraula de la qual volem obtenir les seves ontologies. 

5.4.5 Optimització 

Durant el desenvolupament del codi s‟ha pogut observar que esta molt poc 

optimitzat i que un gran quantitat de línees es repetien moltes vegades i moltes 

rutines eren complicades e innecessàries. Es per això que el primer pas en el 

desenvolupament del codi va ser optimitzar-lo per se més eficient i fàcil de 

modificar. Això va requerir mes temps dels necessari ja que hi havia un gran 

numero de funcions que no es feien servir i en moltes de les coses no estan 

referenciades i feia difícil verificar si realment eren utilitzades o no. També s‟han 

desenvolupat una sèrie de funcions auxiliars que minimitzaven la quantitat de 

codi. 
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CAPÍTOL 6:  

CONCLUSIONS 

La millor manera de saber si el nostre estudi d‟usabilitat ha funcionat es 

comparant  l‟aplicació final amb l‟inicial. En aquest cas  seria comparar la versió 

2.0 de l‟eina amb la versió 3.0 desenvolupada. Per fer aquesta comparació es 

tornar a realitzar l‟enquesta inicial i es comparan els resultats. 

6.1 Resultats enquesta 

Alguns dels usuaris enquestats ja havien participat en l‟anàlisi inicial de l‟eina així 

que partien amb certs coneixements, per això s‟ha procurat que gent que no 

conegués l‟aplicació aprengués a utilitzar-la comparant si s‟ha facilitat el seu 

procés d‟aprenentatge. Un canvi destacable respecte el primer cop que es va 

realitzar el test és que cap dels usuaris a mencionat que necessites cap 

component addicional per el navegador (plug-in) o tingues problemes per fer ús 

de l‟eina i poder completar el test sobre la l‟aplicació (versió 3.0). 

Dintre l‟annexa I es troba una versió més completa dels resultats. 

Taula 1. Taula resum dels resultats de recerca del test 

 DANIEL JOSEP BARBARA MAITE RAUL CRISTINA FRANCESC % SI 

Paraula Anglesa             

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Temps inferior a 30sec <30 <30 <30 2:00 <30 2:00 1:00 57% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Paraula Catalana             

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI 100% 
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Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Temps <30 <30 <30 1:00 <30 <30 <30 86% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Paraula Castellana             

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Temps <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 100% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Sinònims             

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Temps <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 100% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Generals             

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Temps <30 1:00 <30 1:00 <30 <30 <30 71% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI 100%% 

Compost           

Comprensió SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Finalització SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Resultats esperats? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Temps <30 1:00 <30 1:00 <30 <30 <30 71% 

Tornar-ho a fer? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

El resultats son molt satisfactoris en totes les tasques plantejades. Sorprèn que 

la gran majoria de usuaris no a requerit més de 30 segons per tasca, i en els 

pocs casos que no a sigut així, el temps no a superat els dos minut de recerca. 

Un altre fet a tenir molt en compte es que, en tots els casos, els usuaris afirmen 

poder tornar a fer la recerca sense cap problema un altre cop. Això demostra la 

facilitat d‟ús de l‟eina i que els usuaris han entès el procés a seguir per obtenir 

els resultats. 

Taula 2. Taula resum de resultats de disseny del test 

Buscar Paraules DANIEL JOSEP BARBARA MAITE RAUL CRISTINA FRANCESC % SI 
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Habitual amb aquesta 
eina? SI SI SI NO SI SI SI 86% 

Es pot millorar? NO NO NO NO NO NO SI 14% 

Disseny NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Facilitat d’us NO NO NO NO NO NO SI 14% 

Mostra de troballes NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Faries us de la eina? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Sinònims                 

Habitual amb aquesta 
eina? SI SI SI NO SI SI SI 88% 

Es pot millorar? NO NO NO NO NO NO NO 86% 

Disseny NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Facilitat d’us NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Mostra de troballes NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Faries us de l’ eina? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Generals             

Habitual amb aquesta 
eina? SI NO SI NO NO NO NO 29% 

Es pot millorar? NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Disseny NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Facilitat d’us NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Mostra de troballes NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Altres NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Faries us de l’ eina? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Compost             

Habitual amb aquesta 
eina? NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Es pot millorar? NO SI SI NO NO NO NO 29% 

Disseny NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Facilitat d’us NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Mostra de troballes NO SI NO NO NO NO NO 14% 

Altres NO NO SI NO NO NO NO 14% 

Faries us de l’ eina? NO NO NO SI SI SI SI 57% 

              

Satisfacció SI SI SI SI SI SI SI 100% 

Habitual amb aquesta 
eina? NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Es pot millorar? SI SI NO NO NO NO SI 42% 

Disseny NO NO NO NO NO NO NO 0% 

Facilitat d’us NO NO NO NO NO NO SI 14% 
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Mostra de troballes NO SI NO NO NO NO NO 14% 

Altres NO NO SI NO NO NO NO 14% 

Faries us de l’ eina? SI SI SI SI SI SI SI 100% 

La majoria d‟usuaris estan satisfets amb el disseny obtingut de l‟eina. Hi ha 

petites discrepàncies respecte alguns punts on ells consideren que es podria 

millora l‟eina. Alguns de aquestes objeccions ja van ser estudiades per 

incorporar-les però van ser desestimades per la resta d‟usuaris ja que no les 

trobaven necessàries o de utilitat. 

6.2 Comparativa entre versió 2.0 i versió 3.0 

Com es pot observar en els resultats, la opinió general es força positiva tant  a 

nivell de resultats de les recerques com a nivell de disseny. A continuació es 

mostra una taula comparativa on es pot observar aquesta millora. 

 

 
Paraula Anglesa Paraula Catalana Paraula Castellana 

  Versió 2.0 Versió 3.0 Versió 2.0 Versió 3.0 Versió 2.0 Versió 3.0 

Comprensió 75% 100% 100% 100% 100% 100% 

Satisfacció 88% 100% 100% 100% 75% 100% 

Finalització 100% 100% 100% 100% 88% 100% 

Temps* 63% 57% 88% 86% 88% 100% 

 
Sinònims Generals Compost 

 
Versió 2.0 Versió 3.0 Versió 2.0 Versió 3.0 Versió 2.0 Versió 3.0 

Comprensió 100% 100% 100% 100% 88% 100% 

Satisfacció 75% 100% 63% 100% 25% 100% 

Finalització 100% 100% 88% 100% 50% 100% 

Temps* 100% 100% 75% 71% 50% 71% 

*El temps actual es el % de enquestats amb temps inferior a 30sec 

 

El resultats positius a les diferents recerques plantejades son considerablement 

millors amb la nova versió. Encara que els resultats de comprensió de la tasca 

han augmentat, el fet de no haver modificat gairebé la interfície inicial i haver fet 

servir el mateix test per tots dos estudis, fa pensar que no son dades a tenir en 

compte per determinar una millora. On si es pot considerar significativa la millora 

son en els apartats de satisfacció i finalització de les tasques. En la versió 2.0 

moltes de les tasques avançades es quedaven sense finalitzar i en molts dels 
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casos els resultats no eren satisfactoris. La millora s‟ha aconseguit fent la 

navegació a través de les pàgines més intuïtiva i evident, i mostrant els resultats 

en uns llistats més clars. Aquestes millores també s‟han vist reflectides en el 

temps que cada usuari a requerit per realitzar cada una de les diferents tasques. 

Encara que el percentatge de temps es relativament semblants, el número de 

clics en general s‟ha reduït. Al millorar l‟usabilitat de la aplicació i disminuir la 

freqüència d‟errors en la recerca, ha disminuït el temps empleat, millorant la 

eficàcia de l‟eina. Una altre dada a tenir molt en compte es que la totalitat dels 

usuaris analitzats afirmen que podrien tornar a realitzar la recerca sense 

problemes. Això implicar que el procés es intuïtiu i fàcil de memoritzar. 

En quant a la opinió general del disseny de l‟eina, ha millorat considerablement 

respecte la versió anterior. Molts dels errors que els usuaris trobaven en el 

disseny de la versió 2.0 han estat solucionats, i encara que existeixen algunes 

discrepàncies puntuals respecte el disseny  proposat, el disseny general satisfà a 

tots els usuaris. Tots ells afirmen que farien ús de l‟eina si la tinguessin 

disponible. 

6.3 Conclusions Finals 

Observant el resultats podem afirmar que l‟aplicació ha millorat 

considerablement tenint en compte els conceptes que mesura l‟usabilitat: La 

facilitat d‟aprenentatge de l‟eina, la eficiència d‟ús, la facilitat per memoritzar el 

procés, la freqüència d‟error i la satisfacció de l‟usuari. 

Els resultats mostren una clara millora de l‟eina desenvolupada. També mostren 

que tan en contingut com en disseny l‟eina a millorat i satisfà millor les 

necessitats dels usuaris. 

Així doncs podem afirmar que els resultats obtinguts a al de fer ús de l‟usabilitat 

per analitzar la nostra eina han sigut positius. El fet de fer us d‟un disseny 

centrat en l‟usuari ha ajudat a localitzar i desenvolupar l‟eina en la direcció 

correcte. 

La utilització d‟aquest mètode ha premés centrar-se en la resolució dels 

problemes que reportaven els usuaris, centrant el desenvolupament de manera 

més intensa on era necessari i evitant, al mateix temps, perdre temps amb altres 

aspectes que no eren útils als usuaris. 

6.4 Treball futur 

Encara que la versió desenvolupada en aquest projecte sigui una aplicació 

totalment funcional, existeixen moltes opcions per poder continuar 

desenvolupant el projecte més enllà i que podrien donar peu a altres projectes 

com serien:  

 Actualment la nostra aplicació només compte amb una petita part de la 

informació que pot oferir la base de dades. Analitzar aquesta informació 

addicional i decidir la millor manera de incorporar-la a la aplicació. 

 Com s‟ha mencionat diverses vegades durant els diferents tests realitzats, 

la manca de definicions e informació de la base de dades es un punt molt 

negatiu que dissuadeix als usuaris a fer ús de l‟eina. Completar aquesta 
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informació i afegir-ne de nova, o trobar alguna manera que facilites la 

complementació de la base de dades. 

 Durant el desenvolupament d‟aquest projecte s‟ha observat que el codi 

estava mal optimitzat i l‟inclusió d‟objectes no esta ben aconseguida. 

Remoure els objectes o definir-los més clarament i adaptar tot el codi al 

seu ús en cas de mantenir-los. 


