
 

Creació d’un treball de síntesi i d’un portal web per a la gestió 
i representació de les dades d’una estació meteorològica 

 

 
 
 

Annex 3 
Anàlisi de requisits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Creació d’un treball de síntesi i d’un portal web per a la gestió 
i representació de les dades d’una estació meteorològica 

 1 

 

L’anàlisi de requisits és una part molt important de qualsevol desenvolupament de software ja 
que és en aquest pas on es determinen les característiques o requeriments que haurà de 
proporcionar i solucionar el portal que dissenyarem. 

Aquests requeriments es troben recollits en aquest annex en els següents apartats que es 
detallen a continuació: 
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1. Anàlisi d’implicats 

 

L’objectiu de l’anàlisi d’implicats és el de trobar quins seran els usuaris que intervindran directa 
o indirectament en el desenvolupament de l’aplicació. En aquest estudi, l’anàlisi d’implicats es 
basa en buscar el perfil de l’usuari final que intervindrà directament amb la web. 

 

1.1 Estudi de l’audiència 
El perfil del visitant del futur portal web serà el d’un usuari o professor que està interessat en 
obtenir les dades de l’estació meteorològica sobre la qual s’està fent el treball de síntesi. A 
causa d’això ens trobem amb dos rangs d’edats bastant diferents, ja que per una banda 
tindrem a l’alumne amb pocs coneixements sobre navegació i interacció amb sistemes 
informàtics online i per un altra banda hi haurà la tipologia del professor, el qual es suposarà 
que tindrà coneixements mínims per desenvolupar-se amb desimboltura per la web. 

S’entén que la web ha d’estar orientada a la tipologia amb majors dificultats com en aquest cas 
seria l’alumnat, ja que d’aquesta manera evitem discriminar-lo i se li facilitarà en certa mesura 
la interacció amb la pàgina. 

 

1.2. Discapacitats 
S’ha de tenir en compte que existeix un percentatge de població que sofreix algun tipus de 
discapacitat o disfunció de les seves habilitats. Pot ser que actualment el nombre d’afectats 
sigui menor, però amb el pas dels anys Internet creixerà i amb ell, el nombre de persones que 
hi tindran accés. Per això és necessari preparar les noves webs pensant en les discapacitats 
d’aquestes persones per tal de crear un lloc sense barreres de cap tipus. 

Les disfuncions més freqüents que ens podem trobar junt amb les seves respectives solucions 
són: 

 Problemes auditius: La web hauria d’excloure qualsevol element sonor per tal d’eliminar 
possibles problemes auditius. 

 Problemes de visió: La web hauria de comptar amb un estil de lletra fàcilment llegible i 
senzill per la seva correcta visualització. L’ús de colors també hauria de ser neutre, 
evitant contrastos violents. Cal també tenir en compte gent amb problemes de 
daltonisme que podrien veure’s afectats a l’hora de la visualització de les temperatures 
màximes i mínimes (degut a la seva coloració) per tal caldria remarcar en la llegenda el 
color associat a cada tipus de temperatura. 

 Problemes motrius: S’hauria de pensar en un menú amb el qual es podria interactuar 
amb el teclat, fent ús de la tecla tabulador per desplaçar-se horitzontal o verticalment 
per l’ample de la web. També s’hauria de tenir en compte problemes associats a la falta 
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de precisió amb el punter. Es podria optar per engrandir en la mesura del possible el 
menú i demés objectes com serien els botons. 

 Problemes cognitius: La pàgina hauria de comptar amb un sistema navegacional senzill 
i habituat en el món occidental (amunt -dreta i avall -esquerra) 

 
2. Plataforma 

 

L’estudi de la plataforma serà l’encarregat d’informar sobre les tecnologies que s’escolliran o es 
tindran en compte per albergar el sistema. En funció de l’elecció s’estudiarà i documentarà el 
conjunt de possibilitats que dita plataforma ens ofereix, així com les restriccions que aquesta 
ens pugui imposar. 

Per tal de dur a terme aquests anàlisis s’utilitzarà la informació que transmet mensualment la 
web de W3SChools sobre estadístiques quant a navegadors, sistemes operatius, resolucions 
de pantalla, etc. 

 

2.1. Hardware i sistemes operatius 
Tot i que a dia d’avui probablement Windows continuí sent un dels sistemes operatius més 
utilitzats, no s’ha d’ignorar el paper que jugues les plataformes com GNU/Linux o Mac. Segons 
la Web de W3 Schools, les estadístiques referents a l’ús del sistema operatiu per l’usuari són: 

2012 Win7 Vista Wn2003 WinXP Linux Mac Mobile 
Maig 52.3% 3.9% 0.6% 26.8% 4.9% 9.0% 1.6% 

 

 

Podem comprovar que al voltant del 80% dels usuaris utilitzen una distribució de tipus 
Windows, i dins d’aquesta la majoria utilitzen el Windows 7. 

 

2.2. Navegadors 
Quant als navegadors, Internet Explorer a mesura que han passat els mesos ha anat perdent el 
monopoli del mercat i actualment els sistemes desenvolupats per Google creats fa poc més de 
dos anys ja l’han superat convertint-lo amb el navegador més utilitzat junt amb Firefox. 

 

 

2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera 
Maig 18.1% 35.2% 39.3% 4.3% 2.2% 
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2.3. Resolució de pantalla 
La resolució de pantalla és un paràmetre decissiu a l’hora de dotar de dimensions al nostre lloc 
web. Per això és necessari conèixer les tendències del mercat, que poc a poc van augmentant 
degut a que els equips són més potents, les pantalles més grans, etc. 

En la següent taula es pot observar que actualment la majoria de pantalles tenen resolucions 
superios a 1024x768, això es degut a la ràpida inclusió de les pantalles panoràmiques que han 
anat guanyant terreny des de l’any 2009. 

2012 Superior 1024x768 800x600 
Maig 85% 13% 1% 

 

 

2.4. Colors 
Apart de comprovar la resolució de la pantalla, es pot comprovar també quants bits de color 
tenen configurats els monitors. Podem veure en la següent taula que la majoria d’usuaris 
disposen de 32 bits, mentre que una minoria utilitza colors de 16 bits: 

2012 32 bits 16 bits 
Gener 98 % 2 % 

 

 

 

3. Estudi de la competència 
 

Aquest estudi consisteix en analitzar quina informació proporcionen les mateixes webs del 
mateix àmbit que la que volem dissenyar. L’estudi proporcionarà informació sobre quines són 
les debilitats i fortaleses d’ella, junt amb l’obtenció d’idees per poder aplicar al nostre portal que 
d’un altra forma podrien haber-se passat per alt 

A grans trets existeixen dos tipus de pàgines web sobre estació meteorològica. En primer lloc 
tenim aquelles que pertanyen a organismes nacionals o estatals, on la informació que reben 
prové d’estacions professionals i estrictament homologades.  

En seria un exemple la pàgina web del servei de meteorologia d’Espanya (AEMET). 
<http://www.aemet.es/es/portada>    

 

http://www.aemet.es/es/portada
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Trobaríem també el seu homònim a la web del servei de meteorologia de Catalunya 
(METEOCAT) <http://meteocat.cat>  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un altra banda tindríem aquelles pàgines web on la seva informació prové d’estacions no 
professionals que pertanyen a aficionats que han muntat la seva estació meteorològica i que 
recullen dades de certa zona. Un exemple d’aquest tipus de web la trobem en meteoclimatic 

 

http://meteocat.cat/
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Aquest tipus de portals estan formats per una comunitat d’usuaris que alberga una gran xarxa 
d’estacions automàtiques no professionals que també funcionen en temps real. El mapa es 
troba dividit per zones on cada estació envia les dades d’aquesta zona per tal de confeccionar 
el mapa global 

Seguidament es presenten 2 tipus de pàgines web que corresponen a una estació 
meteorològica particular com la que s’haurà de construir. 

 La primera forma part de la 
xarxa meteoclimàtic, on cada 
estació presenta el mateix patró 
oferint la informació de les 
màximes i mínimes en forma de 
taula i amb les dades diàries en 
gràfiques.  

També dóna l’opció de poder 
buscar rangs de dades concrets. 

 

 

 

 

 

El segon exemple no pertany a cap xarxa d’estacions, ja que es tracta d’una estació particular 
utilitzant el mateix software que s’utilitza per a la recollida de dades de la nostra estació 
meteorològica. 
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4. Objectius 

 

En aquest apartat s’ha de definir quins seran els objectius funcionals, d’usabilitat i 
d’accessibilitat. 

Els objectius funcionals són aquells que ens indiquen quines accions podrà realitzar la nostra 
aplicació i quina informació trobaran en ella els usuaris. 

Els objectius d’usabilitat hauran d’assegurar que el producte final sigui interactiu i fàcil 
d’aprendre pel usuari. 

Un bon estudi de les discapacitats comporta crear un lloc accessible per a tots els usuaris, pel 
que l’objectiu d’accessibilitat està estretament lligat amb l’anterior estudi. Aquest objectius ha 
de primordial ja que si un portal web no es accessible no serviria per a res. Per solucionar 
aquests inconvenients, serà necessari definir de forma clara i precisa les discapacitats que 
pretenem cobrir, pel qual ens basarem en els estàndards i en les normatives vigents.  

 

4.1. Objectius funcionals 
L’objectiu principal del portal és que els alumnes que estan realitzant el treball de síntesi puguin 
utilitzar-lo per fer les consultes adients a la base de dades en temps real. El portal haurà de 
suportar recerques de dates anteriors en diferents espais de temps, com podrien ser els 
intervals d’una setmana, un mes o un any. 

Per poder navegar pels diferents períodes de temps, haurà de ser necessària una opció que 
permeti elegir el període de temps desitjat, junt a un altra opció que permeti a l’usuari 
desplaçar-se fins endavant o endarrere en el temps mitjançant uns botons d’exemple. 

Per la representació de les dades s’utilitzaran gràfics d’alta definició per a que puguin ser 
visualitzats de forma correcta i clara. S’utilitzarà una representació diferent per cada tipus de 
dades, com són gràfics lineals, d’àrea de barres, etc (podrien ser explicades per exemple a la 
matèria de matemàtiques). 

 Aquestes representacions seran: 

 Temperatura: Gràfiques lineals. 
 Humitat i pressió: Gràfiques d’àrea. 
 Pluja acumulada: Gràfics de barres. 
 Velocitat i direcció del vent: Gràfics de radar. 
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4.2. Objectius d’usabilitat 
Els objectius d’usabilitat que es pretendran aconseguir en la creació del portal seran els 
següents: 

 La nostra web no haurà de necessitar aprenentatge qualsevol per al seu correcte 
funcionament. És un requisit indispensable que sigui intuïtiva i senzilla d’utilitzar. 

 La interfície ha de ser simple i fàcil d’aprendre, alhora les seves funcionalitats han 
d’estar ben definides. 

 L’usuari haurà de poder realitzar totes les tasques des de la pàgina principal. 
 S’haurà d’intentar no saturar la pàgina, evitant els fons foscos i els colors cridaners, 

alhora es proporcionarà un entorn agradable i neutre per no disminuir l’atenció de 
l’usuari. Es farà ús de les fulles d’estil CSS per dur a terme una diferenciació entre el 
disseny i la implementació del portal. 

 Evitarem recórrer a l’escriptura per part de l’usuari i farem ús de botons i formulares per 
la navegació. 

 

4.3. Objectius d’accessibilitat 
S’ha de ser conscient que mai es serà capaç d’oferir total funcionalitats a tots els tipus de 
discapacitats que es puguin donar, pel que l’estudi de les discapacitats explicat anteriorment 
hauria de ser suficient per poder abraçar un gran ventall d’usuaris. D’aquesta manera es 
seguiran les normes escrites anteriorment per tal d’aportar les solucions a aquests tipus 
d’usuaris. 
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5. Prototip 

 

Per tal de poder-se fer una idea general de com hauria de ser la distribució del portal web, en 
aquesta fase s’opta per elegir una de les tècniques de prototipat de baixa fidelitat per tal 
d’implementar els aspectes més generals que hauria d’aportar la pàgina sense entrar en 
detalls. Amb això s’esperava aconseguir un disseny aproximat amb el que basar la fase del 
disseny. 

S’ha elegit crear un seguit d’esbossos per tal d’exposar els elements principals que hauria de 
tenir la web. Aquests elements serien el cos de la web, el menú i una capçalera. Inicialment es 
va pensar en afegir un peu de pàgina, però probablement acabaria prenent espai al cos del text 
i faria que hi cabés menys informació. 

Les quatre imatges següents representen l’evolució que va seguir la fase de prototipat fins 
arribar a una opció viable que complia tots els requisits d’aquesta fase. 

 


	1. Anàlisi d’implicats
	1.1 Estudi de l’audiència
	1.2. Discapacitats

	2. Plataforma
	2.1. Hardware i sistemes operatius
	2.2. Navegadors
	2.3. Resolució de pantalla
	2.4. Colors

	3. Estudi de la competència
	4. Objectius
	4.1. Objectius funcionals
	4.2. Objectius d’usabilitat
	4.3. Objectius d’accessibilitat

	5. Prototip

