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Proleg
Aquest treball de final de carrera té com a finalitat analitzar els problemes d’usabilitat d’una
botiga online. Aplicant aquesta avaluació podrem obtenir les mancances i els punts forts i/o
febles que pot tenir aquesta botiga.
L’avaluació es realitzarà amb una aplicació anomenada MORAE. Aquesta aplicació ens
proporcionarà les dades necessàries i ens permetrà establir paràmetres indicatius de possibles
problemes d’usabilitat de la citada botiga.
L’anàlisi estadística ens permet extreure un conjunt de dades que, en analitzar-les, ens
permetran establir un conjunt divers d’informació que ens facilitarà, alhora, diferents formes
d’anàlisi, tant comparativa com inductiva.
L’objectiu d’aquest projecte és avaluar l’eficàcia de la botiga i establir si els usuaris tenen
dificultats per treballar amb ella o no. A més a més, es proposaran idees de millora per facilitar
el bon ús per als usuaris per tal de fer més gratificant la seva experiència.

Paraules Clau:
Disseny Centrat en l’usuari, Usabilitat, test amb usuaris, MORAE, Avaluació, MPIu+a, Interacció
Persona Ordinador, ISO, LOPD.
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Índex de sigles
GRIHO:
IPO:
AIPO:
DCU:
ISO:
IEC:
TS:
LOPD:
UOC:
UNE:
MPIu+a:
PVP:
IEEE:
IS:
EU:
R+D:

“Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinado i Integració de Dades”
“Interacció Persona Ordinador”
“Associación Interacción Persona Ordenador”
“Disseny Centrar l’Usuari”
“International Organization for Standardization”
“International Electrotchnical Commission”
“Technical Specification”
“ Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal”
“Universitat Oberta de Catalunya”
“ Una Norma Española”
“Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y de la
Accesibilidad”
“ Precio Venta al Publico”
“Institut of Electrical and Electronic Enginers”
“Ingenyeria del software”
“Engineers of Usability”
“Recerca i Desenvolupament”
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Capítol 1: Íntroduccio
1.1. Objectius
Aquest projecte té la intenció de realitzar un estudi d’usabilitat, a la botiga online, de la cadena
de Supermercats Plus Fresc. Aquest estudi s’ha portat a terme al laboratori d’usabilitat que el
grup de recerca GRIHO disposa a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Les
proves d’usabilitat, realitzades als usuaris, s’han realitzar amb l’aplicació Morae.

1.2. Estructura del document
El document està dividit en tres zones. Aquestes són les següents: capítols, bibliografia i
annexos. Consta de sis capítols que tractaran:
Capítol 1: Introducció
S’explica la estructura que tindrà aquest document; la durada i la planificació del
projecte. També constarà d’un pressupost del cost total del projecte i d’una part que explica
com s’han calculat aquests costos.
Capítol 2: Usabilitat i accessibilitat.
Es defineix què és la Interacció Persona Ordinador (IPO). A més a més, es fa una
introducció a la usabilitat i al disseny centrat en l’usuari (DCU).
Capítol 3: Avaluació
Es fa una introducció per conèixer què és l’avaluació, el procés de les avaluacions i el
mètodes que s’utilitzen per poder-les realitzar.
Capítol 4: Realització de l’avaluació
En aquest apartat s’explica des de la elecció del projecte, les dades obtingudes del
mostreig d’usuaris, quins mètodes s’ha aplicat a l’avaluació i les eines utilitzades.
Capítol 5: Resultat de l’avaluació
En aquest apartat, s’hi explicarà l’avaluació que hem escollit per al projecte, com s’ha
realitzat i els resultat que hem obtingut després de realitzar l’avaluació.
Capítol 6: Conclusió
Aquest últim capítol, s’hi presenta la conclusió del projecte.
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Bibliografia
En l’apartat de la bibliografia, hi trobarem totes les referències, llibres, projectes,
articles i pàgines Web que s’han consultat per fer possible aquest projecte de final de carrera.
Annexos
Ens els annexos, hi trobarem tots els documents que s’han facilitat als usuaris durant
les proves d’usabilitat. També trobarem una explicació de les normatives, les lleis, ISO’s que
s’han citat durant el projecte.

1.3. Durada del projecte
Aquest projecte es va iniciar el 19 de Març de 2010 i es va finalitzar el 31 de Agost de 2014.
El projecte va ser proposat pel professor Toni Granollers, del grup de recerca GRIHO amb el
professor Eduard Cristóbal de la Facultat de Dret i Economia. Ells dos en són els tutors del
treball.
El projecte s’ha realitzat en les següents fases:







Primera fase: Documentació i estudi de la situació actual.
Segona fase: Definició de les tasques i realització dels documents necessaris per iniciar
les proves en el laboratori.
Tercera fase: Cerca d’usuaris per realitzar el test.
Quarta fase: Realització de les proves d’usabilitat.
Cinquena fase: Estudi de les dades recollides durant les proves d’usabilitat.
Sisena fase: Redactar la memòria del projecte i realitzar totes les correccions
necessàries.

1.4. Planificacio del projecte
Per poder portar a terme un projecte, s’ha de tenir en compte tots els possibles problemes,
errors i retards. Tot això és necessari i vital. A més a més, per tal de mirar de minvar el màxim
possible aquestes situacions, s’ha de realitzar una bona planificació.

1.4.1. Estimacio
Per fer l’estimació del projecte, s’ha considerat i s’ha tingut en compte que un mes està format
per quatre setmanes. Cada setmana es comptabilitzarà per cinc dies laborables. Cada dia
estarà format per quatre hores laborables. Conseqüentment, comptabilitzaré una dedicació
mensual al projecte de 80 hores laborables.
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Il·lustració 1: Tasques ha realitzar.
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Il·lustració 2: Diagrama de Gantt amb la planificació prevista.

1.4.2. Planificacio del projecte
Cal remarcar que, degut a motius personals i laborals, no s’ha pogut realitzar la planificació tal
com s’ha indicat en els anteriors apartats.
S’havia planificat realitzar el projecte durant l’any acadèmic, invertint quatre hores diàries i així
poder-lo presentar en finalitzar l’any. Però tal com es mostra a la il·lustració 3 i la il·lustració 4
es veu la el diagrama real.

Pàgina 24

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Il·lustració 3: Tasques desenvolupades
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Il·lustració 4: Diagrama de Gantt amb la planificació real.
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1.5. Pressupost del projecte
Amb l’ajuda del full de càlcul, hem realitzat el pressupost, que està dividit en quatre apartats:
L’apartat de fungibles, el hardware, el software i les hores de treball.
Per poder fer el pressupost, s’han tingut en compte preus actuals de mercat. Per poder
amortitzar el hardware i el software emprat en aquest projecte, es va consultar la pàgina de
http://noticia.juridicas.com/. En aquest Web, hi vaig consultar el reglament d’impost de
societats i vaig observar que podia portar a terme dos tipus d’amortització, la simple i la
composta. Per evitar possibles errors, he treballat amb amortitzacions simples. Vaig consultar
el Real Decret 1777/2004 (Consultar Annex VIII), del 30 de Juliol, on també vaig revisar
l’amortització mínima i la màxima. Vaig treballar el tema de les excepcions tenint en compte el
Real Decret legislatiu 4/2004, del 5 de març. (Consultar Annex VIII) Article 11 de la llei
d’impostos de societats en l’apartat b).
Segons el Real Decret 1777/2004 , del 30 de Juliol, la taula d’amortitzacions es mostra en el
apartats: (Consultar Annex VIII).
6. Equips per al tractament de la informació.
Mínim en percentatge 25% i un màxim de 8 anys.
7. Sistemes i programes informàtics.
Mínim en percentatge del 33% i un màxim de 6 anys.
Això és segons el Real Decret legislatiu 4/2004 , del 5 de març. En l’article 11 de la llei d’
impostos de societats en l’apartat b) s’informa que es pot amortitzar el doble del percentatge
estipulat en la taula d’amortitzacions.
Per tant, els càlculs ens quedaran així:
En l’apartat de fungibles:
He calculat, aproximadament, el cost de les fotocòpies, del telèfon, d’Internet. Tot seguit,
mostraré els càlculs realitzats.
S’han fet un total de 382 fotocòpies a 0,03 € cada una.
⁄
Per contactar amb els usuaris que van participar en les proves d’usabilitat, es van emprar un
total de 15 minuts dedicats a trucades a 0,59€/min.
⁄
El càlcul que he realitzat per obtenir el preu del cost d’Internet utilitzat mentre es portava a
terme el projecte.
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⁄
En l’apartat de Hardware:
He utilitzat dos ordinadors per fer les proves d’usabilitat. També he fet ús d’una Web Cam, un
micròfon i un USB per emmagatzemar les gravacions. L’amortització per al hardware és d’un
mes excepte un dels ordinadors.
Per tant els càlculs temporals serien:
1 mes:
2 mesos:
10 mesos:
Els dos ordinadors:
⁄
⁄
Com el PC2 real ha estat amortitzat només tindríem en conte la part proporcional. Per
tant en el pressupost contarien 222,5€
⁄
Una Web Cam:
⁄
Un micròfon:
⁄
Un USB de 16 GB:
⁄
En l’apartat de Software:
El software que he utilitzat per realitzar aquest projecte ha estat Windows 7 Home Premium,
Microsoft Office 2007, PDFCreator, Morae, Granttproject
Windows 7:
⁄
⁄
Com el Win7 PC 2 real ha estat amortitzat al pressupost només contaríem 65,9967€

Pàgina 30

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
⁄
Microsoft Office 2007:

⁄
Com el Office PC2 real ha estat amortitzat al pressupost només contariem 98,67€
⁄
PDFCreator i GranttProject :

Morae:
La base de cotització és del dia 19 de Març del 2010 on 1 € = $ 1,3913

⁄

Al client, se li presentaria el següent pressupost. Cal recordar que les hores de treball serien les
hores invertides en la planificació que s’havia proposat en l’apartat 1.4, per tant els càlculs a
tenir en compte són els estimats.
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Data: 21/11/2010
Escola Politècnica Superior - UdL

Numero pressupost:

GRIHO

0001

Supsa Supermercat Pujol S.L.
Polígon Industrial 'El Segre', parcel·la 307 A - 25191 (Lleida)

Client:
Domicili:

Hores /
Unitat

Concepte

Preu

Total

Fungible
382

Fotocopies

0,03 €

11,46 €

15

Telèfon

0,59 €

8,85 €

8,5

Internet

19,95 €

169,58 €

Hadware

-

€

-

€

-

€

1

Ordinadors PC1

18,69 €

18,69 €

1

Ordinadors PC2

186,90 €

186,90 €

1

Web Cam

0,21 €

0,21 €

1

USB

0,34 €

0,34 €

1

Microfon

0,05 €

0,05 €

Software

-

€

-

€

1

Window 7 PC 1

5,54 €

5,54 €

1

Window 7 PC 2

55,44 €

55,44 €

1

Microsoft Office 2007 PC 1

1

Microsoft Office 2007 PC 2

1

PDFCreator

1

Morae

1

GanttProject

-

€

82,88 €
-

€

59,57 €
-

€

Hores de treball

€

82,88 €
-

€

59,57 €
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

508

Hores de formació

170

Hores de treball realitzades

25,00 €

4.250,00 €

Hores de laboratori

30,00 €

900,00 €

30

0€

-

Subtotal
10%

574,95 €

IVA

18%

1.138,40 €

Total
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Capítol 2: Usabilitat i accessibilitat
2.1. Que es la Ínteraccio Persona
Ordinador?
La definició d’Interacció Persona Ordinador (IPO) que se li dóna a un estudiant universitari és la
següent:
“Disciplina relacionada amb el disseny, la implementació i l’avaluació de sistemes
informàtics interactius per a l’ús d’éssers humans i amb l’estudi dels fenòmens més
importants amb els quals està relacionat.”
(Hewett, 1992, pág. 6)
La interacció Persona Ordinador (IPO) és una disciplina l’objectiu de la qual és aconseguir
interfícies que tothom pugui fer servir, independentment de l’edat, la cultura, la discapacitat o
els coneixements. Per tant, podem dir que se centra en l’estudi de la Usabilitat, de la
l’accessibilitat i, per aconseguir-ho, empra metodologies de Disseny Centrat en l’Usuari.

2.2. Que es la Usabilitat?
La usabilitat és aquella situació en què una persona, independentment dels seus
coneixements, pot realitzar les seves tasques ràpidament i amb facilitat.
Per exemple, quan un usuari utilitza un cotxe, aquest està pendent del trànsit i de tot
allò que l’envolta. En cap moment està pensant en el fet de pitjar els pedals o de
canviar de marxa. Tot aquest procés és inconscient. Així mateix tendirà a ser la
tecnologia.
La usabilitat consta de tres parts que s’han de complir obligatòriament. Per tal que una
aplicació reuneixi aquesta condició és necessari que trobem: l’efectivitat, l’eficiència i la
satisfacció. (ISO 9241-11) (Consultar Annex IX), entenent per:
-

Efectivitat: És la precisió i la certesa amb què un usuari ha assolit els objectius que
desitjava realitzar.
Eficiència: Mostra si el contingut i la presentació són correctes, juntament amb el
temps emprat per l’usuari per realitzar les tasques correctament.
Satisfacció: És la part de la usabilitat més difícil d’obtenir, ja que ens informa si l’usuari
treballa còmodament amb l’aplicació i si hi ha trobat dificultat en l’aprenentatge.

Pàgina 33

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Efectivitat

Usabilitat

•Exactitud
•Quantitat

Eficiència

Satifacció

•Eficiència temporal
•Eficiència humana
•Cost

•Comoditat
•Acceptació

Il·lustració 5: Parts de la Usabilitat

La ISO 9241-11 ens permet identificar la informació que necessitem per avaluar el
funcionament i la satisfacció. També ens mostra com afecta a la qualitat, la mesura de les dues
variables anteriors.
Actualment, tenim una nova normativa que va sortir l’1 de març de 2011, la ISO /IEC 25010 :
2011 (Consultar Annex IX). En aquest nou estàndard, hi trobem un apartat que ens parla de la
qualitat en el model d’ús. Aquesta normativa complementa la ISO 9241-11 introduint dos
nous apartats, com són la seguretat i la flexibilitat.
Què és la qualitat d’ús? És la precisió que té un producte en ser utilitzat per un usuari. Aquest
assoleix els objectius principals com la usabilitat, la flexibilitat i la seguretat.

Il·lustració 6 : ISO / IEC 25010 : 2011
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La qualitat en el model d’ús consta de cinc característiques: Efectivitat, eficiència, satisfacció,
absència de risc i cobertura de context.
Com anteriorment ja hem vist el què s’entén per efectivitat, eficiència i la satisfacció, tot seguit
és definirà la resta de característiques:
-

-

Absència de risc: És el grau en el que un producte, redueix els seus riscos derivats de la
situació econòmica, ambiental, la salut o humana. Oferint una major seguretat en el
producte.
Context de cobertura: És el grau del producte en què es pot utilitzar amb eficàcia,
eficiència , la satisfacció i l’absència de riscos que té un usuari al utilitzar-lo. Oferint així
una flexibilitat al producte des del començament.

Per què li donem tanta importància a la usabilitat?
“S’afirma, fins i tot, que la usabilitat millora la productivitat dels usuaris i incrementa la
seva moral, redueix els costos de formació i de documentació, i permet, per exemple,
augmentar la quota de mercat”
(Toni Granollers i Saltiveri, 2005, pág. 13)
Com s’explica en el paràgraf anterior, la usabilitat millora els nostres productes i ens ajuda a
obtenir beneficis en aplicar-se a les nostres aplicacions. La interfície d’usuari és el mirall del
nostre client. Si aquest, en mirar, no veu allò que li agrada, no dubtarà a marxar.
El problema de les “males interfícies” és que no s’han realitzat seguint metodologies de
disseny centrat en l’usuari1. Conseqüentment, la seva funcionalitat es veu reduïda pel seu mal
funcionament.
Si apliquem criteris d’usabilitat, fem que l’aplicació sigui més senzilla. Per una altra banda, els
usuaris realitzen millor la seva fenia, i en cas de ser un Web, percebríem (entre altres aspectes)
un augment de les visites.
Tal com diu Jakob Nielsen en el seu llibre: Usabilitat. Disseny d’un lloc Web:
“La usabilitat dirigeix el Web. Dit d’una manera més senzilla , si el client no pot trobat
un producte , no el compra.
El Web és l’entorn en què el poder està a les mans dels usuaris. L’usuari és el que fa
“clic” al ratolí, és el que ho decideix tot. És tan senzill anar a qualsevol altre lloc que la
competència de tot el món està a només un clic. ”
(Nielsen, Usabilidad. Diseño de sitios Web, 2000, pág. 9)

1

Al final del capítol, s’hi parla sobre el disseny centrat en l’usuari.
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Quins beneficis li aporta a una empresa, utilitzar o desenvolupar
aplicacions o webs usables?
Si l’empresa dissenya una nova aplicació, notarà una reducció en el cost de producció i,
sobretot, en el manteniment i suport d’aquesta aplicació. Amb això, vull dir que si l’empresa
aplica la usabilitat des de l’inici del projecte, s’estalviarà tornar a redissenyar l’aplicació. Si una
aplicació està ben dissenyada des d’un inici, evitarem haver d’utilitzar més recursos en
manteniment i en suport de l’usuari.
D’altra banda, una aplicació a la qual se li ha aplicat la usabilitat redueix el cost d’ús, i
l’aprenentatge. A més a més, millora la qualitat de treball dels usuaris.
Si els client que compren l’aplicació estan satisfets, no hi ha millor propaganda per al nostre
producte. D’aquesta manera, aconseguim que les vendes pugin. No obstant això, avui en dia,
“el boca a boca” de la gent fa que un producte es vengui millor. I sense dir que hem millorat la
qualitat del producte en quest procés.
Les primeres persones a parlar sobre els beneficis de la usabilitat van ser Mayhew i Mantei en
el seu llibre: A basic framework for cost-justifying usablity engineering (Deborah & Marilyn,
1994) . Van descriure els beneficis en tres apartats:

•Increment de les vendes
Vendes •Millora en la qualitat del producte
•Menys suport al client

Ús intern
•Reducció dels costos d'ús
•Reducció dels costos
d'aprenentatge
•Millora de la qualitat de vida
dels usuaris

Desenvolupment
•Reducció dels costos de
producció
•Reducció dels costos de
manteniment i suport.

Il·lustració 7:Beneficis de la usabilitat
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Quins son els principis que s’apliquen a la usabilitat.

Facilitat
d'aprenentatge

•Temps mínim per aprendre a utilitzar una aplicació productivament.
•Reduir el temps d'ajuda en les seccions d'aprenentatge.
•Propoarciona ajuda a usuaris intermedis. Permeten que un usuari novel comprengui
inicialment i pugui arribar a un nivell de coneixement superior.
•Que sigui sintetizable. Quan una operació canvia, la interficie ha de reflexar aquesta
modificació. Així, l'usuari pot avaluar el canvi de l'estat anterior a l'actual.
•Que sigui familiar. Si un usuari treballa amb una nova aplicació, ha de poder aplicar
els seus coneixements d'altres aplicacions a aquesta.

Consistència

•Considerem que un sistema és consistent si tots els seus mecanismes s'usen sempre de
la mateixa manera, sigui quin sigui el moment i la manera com es faci.

Flexibilitat
La flexibilitat es
refereix a la
multiplicitat de
maneres com
l'usuari i el sistema
intercanvien
informació.

Robustesa
Recuperabilitat

•Control de l'usuari: Permet als usuaris conduir la interacció i no estar forçats a
treballar per a l'aplicació.
•Migració de les tasques: És la facilitat del sistema en compartir una tasca amb el
sistema. Per exemple, el corrector ortogràfic. Ho pot fer l'usuari, el sistema o
conjuntament.
•Capacitat de subtitció: Permet que valors equivalents pugin ser subtituits els uns pels
altres. Per exemple, els marges d'un document poden estar ens centímetres o en
polsades. Automàticament, el sistema ho canvia i ho subtitueix pel valor correcte.
•Adaptabilitat: És la facilitat de reconèixer el comportament de l'usuari ( expert o
novell) i ajustar el sistema a les necessitat de l'usuari.
•Tècniques per obtenir flexibilitat:
•Permetre que l'usuari cancel·li una acció per poder atendre una tasca inesperada.
•Tenir abreviacions i soport de navegació des del teclat , així no necessitem utilitzar
els ratolí constantment.
•La robustesa d'una aplicació proporciona les caractaristiques per a que els usuaris
pugin complir els seus objectius.
•Tot usuari, expert o novel, cometra errors durant l'utilització de l'aplicació. La
recuperabilitat és la facilitat que el sistema té per a que l'usuari pugui corretgir
aquests errors.

Dismiució de la
càrrega cognitiva

•Els usuaris no han de recordar, han de poder reconeixer els mecanismes de la
interfície. Per exemple no han de recordar abreviacions sino reconeixer l'opció en la
interfície de l'aplicació.

Temps de
resposta

•Es els temps que tarda l'aplicació per mostrar els canvis al usuari. El temps ha de ser
suportable pel usuari.
•Resposte times: The Three Important Limits
•0,1 sg: és el limit perquè l'usuari percebi que l sistema reacciona instantàniament.
•1,0 sg: és el valor considerat com el límit perquè el flux del pensament es percebi
com a ininterromput.
•10 sg: és el temps que triga un usuari a deixar de prestar atenció a un diàleg di
aquest no reacciona.

Adaptació de les
tasques

•Completesa de les tasques: Els sistema ha de poder realitzar les diferents tasques que
realitza el usuari en l'aplicació.
•Adequació de les tasques: L'aplicació fa les tasques tal i com el usuari li demana.

Il·lustració 8: Principis de la Usabilitat

(Toni Granollers i Saltiveri, 2005, págs. 13 - 17)

Pàgina 37

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

2.3. Que es el disseny centrat en
l’usuari?
“ És una metodologia estructurada de desenvolupament d’un producte que implica
als usuaris a través de totes les etapes de desenvolupament del mateix. ”
(Carreras, Usable y Acessible)

El disseny centrat en l’usuari (DCU) és la metodologia que implica un usurari des de l’inici del
projecte fins a la seva finalització. Això implica que l’usuari ha de formar part l’equip de
desenvolupament, on les seves tasques seran importar diferents punts de vista en les etapes
del projecte. No tots el treballadors han de formar part del procés, però s’ha de fer una bona
selecció dels usuaris que participaran, incloent els que puguin tenir alguna discapacitat.
El 1999, va sortir la ISO 13407:1999 “Human centred design processes for interative
Systems.”(Consultar Annex IX), que dóna un marc que ens serveis de guia. Aquest guia ens
permet incorporar el DCU en el procés de desenvolupament del projecte i aconseguir el
sistemes interactius i usables que desitgem. Aquesta ISO ens proporciona quatre principis del
DCU:
1234-

Involucrar activament els usuaris.
Assignació adequada de funcions al sistema i l’usuari.
Solució de dissenys interactius.
Disseny multidisciplinari.

També tenim quatre punts necessaris per seguir-lo:
1234-

Entendre i especificar el context d’ús.
Especificar els requisits organitzatius i dels usuaris.
Produir més d’una possible solució de disseny.
Avaluar els dissenys contrastant-los amb els requisits.
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Il·lustració 9: ISO 13407

(Carreras, Usable y Acessible)

Aquest procés implica iterar les activitats descrites en la il·lustració 9, tantes vegades com sigui
necessari, fins satisfer els objectius de la ISO 13407.
L’any 2010, la ISO 13407 va ser revisada per la ISO 9241-210 “Ergonomics of human-system
interaction – Part 210: Human-centred design for interactive Systems” (Consultar Annex IX).
Aquesta revisió afegeix sis punts clau per poder realitzar el Disseny Centrat en l’Usuari (DCU).

123456-

El disseny es basa en l’entesa explicita dels usuaris, tasques i entorns.
Els usuaris participen en tot el disseny i desenvolupament.
El disseny és impulsat i refinat per l’avaluació centrada en l’usuari.
El procés és iteratiu.
El disseny s’adreça a tota l’experiència de l’usuari.
L’equip de disseny inclou les competències multidisciplinàries i perspectives.

Amb aquest revisió, s’hi obté una desig de trobar en l’experiència de l’usuari una guia de
treball on aquest interactua amb el producte, el servei, l’ambient o les instal·lacions. I, com a
conseqüència, la funcionalitat, el rendiment del sistema, la conducta interactiva i les capacitats
del sistema interactiu. Tot aquest procés inclou tots els aspectes de la Usabilitat de tal manera
que s’obté un producte, sistema o servei des de la perspectiva de l’usuari.
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Model de Procés de l’Enginyeria de la Usabilitat i Accessibilitat (MPIu+a).
Fins ara el disseny de les interfícies es realitzaven pensant amb l’usuari. Però aplicant el Model
de Procés de l’Enginyeria de la Usabilitat i Accessibilitat ( MPIu+a) ens permet obtenir
interfícies usables i accessibles dissenyades amb l’usuari, integrant en el procés l’Enginyeria del
Software (IS), la Interacció Persona-Ordinador (IPO) i la usabilitat.

El Model de procés de la Usabilitat i Accesibilitat
1- La qualitat
del software

2- La
3- La
Enginyeria Enginyeria de
del software la Usabilitat

4- El model
de procés

5- Fases de la
MPIu+a

Il·lustració 10: Model de procés de la Usabilitat i Accessibilitat

Tal i com observem en la il·lustració 10, el MPIu+a consta de cinc punts importants:

1- La qualitat del software.
En l’actualitat, s’hi valora molt la qualitat d’un producte . Però, com es valora?
La ISO/IEC 25010:2011: “System and software quality models” (Consultar Annex IX),
ens indica com podem conèixer la qualitat d’un software, basant-nos en atributs de:
funcionalitat, fiabilitat, usabilitat, eficàcia, manteniment i portabilitat.

2- La enginyeria del software.
“La aplicació d’un punt de vista sistemàtic, disciplinari i quantificable cap al
desenvolupament, operació i manteniment del software; és a dir, l’aplicació de la IS. ”
(Granollers i Saltiveri, Lorés Vidal, & Cañas Delgado, L'ingeniería del software, 2005, pág. 122)

La cita anterior és la definició oficial de la IEEE (Institut of Electrical and Electronic
Engineers). Això ens indica que la IS busca models per millorar contínuament el
desenvolupament, el manteniment i la funcionalitat d’un aplicatiu.

3- La enginyeria de la usabilitat.
La EU (Enginyeria de la Usabilitat) ens permet definir, des de l’inici del
desenvolupament, el fet de poder planificar, aconseguir i verificar la usabilitat del
sistema, avaluant iterativament durant tot el procés. Però el mercat actual aplica la IS
durant el desenvolupament i realitza el test quan l’aplicatiu està pràcticament
finalitzat. D’aquesta manera, es mesura el grau d’usabilitat.
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4- El model de procés.
El MPIu+a està format per set premisses bàsiques que poden ser observades a la
Il·lustració 11.

Il·lustració 11: Fases del MPIu+a

(Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades)
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Aquestes característiques defineixen els principals conceptes de la MPIu+a.
1- Organització conceptual
•Aquesta organització ens permet utilitzar la IS i MPIu+a. Això és possible gràcies a una sèrie d'etapes que ens
serveixen de guia i que permeten el desenvolupament durant el procés d'implementació.
2- Tres pilars
•Aquests tres pilars són la IS (format per l'analisi de requeriments, el disseny, la implementació i el
llançament), el prototipat i l'avaluació. El que ens permet aquest esquema és ubicar cada tasca de
desenvolupament on li toca permitir-nos una pauta que ens fa possible seguir el disseny del
desenvolupament del sistema.
•Cal destacar dos conceptes importants, el prototipat i l'avaluació, que s'han de dur a terme des de l'inici fins
a la finalització del projecte.
3- L'usuari
•En la il·lustració 13, hi podem observar un usuari que interactua amb totes les etapes del projecte. Per
aquest motiu, el procés és DCU. Aquest és el que pren les decicions amb l'orientació de l'equip de
desenvolupament.
•Cal destacar que no només és dóna importància als usuaris involucrats sinó també als implicats que, encara
que no utilitzin el sistema directament, la feina d'aquests sí es veu afectada pel procés.
4- Iteractivitat
•En la il·lustració 13, hi podem observar que hi ha unes fletxes que enllacen els tres pilars. Les fletxes blaves
corresponen a la IS, mentre que les fletxes més gruixudes converteixen la IS en un autèntic model centrat en
l'usuari. Permeten que els processos siguin repetitius, des de l'inici fins al seu final, permetent així la
participació de l'usuari en tots els processos .
5- Simplicitat
• En l'esquema de la il·lustració 13, hi podem observar la seva senzillesa ja que està composat per pocs nodes
i ramificacions, sense condicionals que puguin complicar la seva comprensió. Això ens permet desenvolupar
interfícies usables sense perdre les capacitats comunicatives i funcinals, aconseguint una interfície més
simple i senzilla.
6- Adaptar al model mental dels equips multidisciplinaris
•Els diferents usuaris que participen en l'equip de desenvolupament tenen diferents formes de pensar. Això
implica que la comunicació no sigui fluïda i les eines de treball no siguin senzilles per ser utilitzades. Però si
s'utilitza un llenguatge natural i eines que els usuaris emprin habitualment, la comunicació i la forma de
treballar és molt més simple.

7- Flexibilitat
•L'equip de desenvolupament, els usuaris i els requisits del sistema seran els que marcaran les interaccions
que es realitzaran.

Il·lustració 12: Característiques de la MPIu+a

5- Fases de la MPIu+a.
El MPIu+a consta de sis fases: L’anàlisi de requeriments, el disseny, el prototip, l’avaluació, la
implementació i el llançament.
1- L’Anàlisi de requeriments:
L’etapa d’anàlisis és la fase en què s’estableixen les necessitats i serveis que necessita
l’usuari. Aquestes necessitats poden ser funcionals, que descriuen una funcionalitat o
servei del sistema, o no funcionals, que acostumen a ser les restriccions del sistema o
del procés de desenvolupament. Per garantir el factor diferencial, es proposen unes
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activitats que ens permetran garantir un grau més elevat d’usabilitat i accessibilitat al
producte.
Conjunt d’activitats:
-

Anàlisi etnogràfic.
Analitzar els impactes.
Desenvolupar el perfil de l’usuari.
Desenvolupar el perfil de l’entorn.
Realitzar l’anàlisi contextual de les tasques.
Identificar i descriure els actors, els rols i l’organització.
Identificar, descriure i relacionar totalment la llista de tasques.
Identificar i relacionar tots els objectes que intervenen en la iteració.
Descriure i determinar les característiques de la plataforma d’execució.
Determinar els objectes d’ usabilitat i accessibilitat de l’aplicació.

2- El disseny:
El disseny de les interfases de l’aplicatiu ha de complir els requisits de l’anterior
apartat, l’anàlisi dels requeriments. S’han de tenir en compte els factors humans, com
la percepció i la comprensió, l’atenció selectiva, la motivació, el fet d’evitar els errors.
Les activitats relacionades amb l’etapa del model de procés són:
-

L’anàlisi de tasques
El model conceptual
La definició de l’estil (definició de metàfores, determinar els colors, tenir en
compte els estàndards)
Realització d’un disseny detallat.

3- El prototipat:
El prototipats ens permeten verificar funcionalitats, validar la navegació, simular
aspectes del sistema. Aquesta eina permet saber si el disseny o el sistema complirà la
usabilitat i ens permet detectar els punts febles que no s’havien detectat. Hi ha
diferents tècniques:
-

Esbossos
Storyboards
Prototips de paper
Maquetes
Vídeos
Escenaris

El model ens permet realitzar un prototip quan el dissenyador ho cregui necessari, ja
sigui per avaluar la fiabilitat o verificar algun punt que no està clar en el sistema.
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4- L’avaluació:
L’avaluació ens permet comprovar el funcionament del sistema a partir de
metodologies i diferents tècniques que ens faran possible obtenir el grau d’usabilitat
i/o accessibilitat. També ens ajudarà a detectar els punts febles del sistema. Els
mètodes i tècniques que s’utilitzen són els següents:
-

-

Per a la usabilitat:
o Avaluació per inspecció
o Avaluació per indagació
o Avaluació per test
Per a la accessibilitat:
o Generals
o Centrals
o De servei
o Eines de reparació

5- La implementació:
Aquesta fase és la part de la codificació del software que s’ha anat analitzant en les
altres fases. En aquest punt, s’hi han de tenir els conceptes clars. S’han degut definir
els aspectes tècnics i funcionals. És molt important realitzar les avaluacions que siguin
necessàries per poder garantir una bona usabilitat i accessibilitat.
6- El llançament:
Aquesta fase acostuma a ser la més critica perquè l’usuari donarà el rau de satisfacció
del producte i els responsables podran obtenir els resultats esperats.
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Capítol 3: Avaluacio
3.1. Avaluacio d’usabilitat
3.1.1. Que es una avaluacio ?
Una avaluació és l’aplicació d’uns mètodes o tècniques que ens permeten conèixer el nivell
d’usabilitat d’un software durant el cicle de vida de desenvolupament per poder obtenir un
disseny usable per l’usuari.

3.1.2. Característiques
Les característiques d’una avaluació són quatre:
1- On es realitza una avaluació?
Les avaluacions es poden portar a terme en un laboratori o a l’entorn real. Els
avantatges o inconvenients es poden observar en la següent Il·lustració.

En el laboratori
Equips especials.

Les interrupcions són habituals en els
entorns reals i poden donar lloc a
errors que en el laboratori no es
poden controlar.

Espais de treball sense
distraccions.

No reprodueix l'entorn real de la
interacció habitual.
El canvi de paradigma pot
desconcertar l'usuari.

En l’entorn real
És en l'únic lloc on els usuaris
poden cooperar per realitzar les
tasques.

Depenent dels lloc de treball, es poden
tenir dificultats per a la observació de
la realització de les tasques.

Podem obtenir millors anàlisis de
requisits.

Il·lustració 13: Avantatges i inconvenients de fer una avaluació en un laboratori o en un entorn real
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2- Classificació dels mètodes
Les tècniques per portar d’avaluacions es divideixen en tres tipologies en funció del
tipus de tècnica utilitzada: inspecció, indagació i test.
1- Inspecció: Els avaluadors inspeccionen la interfície avaluant la usabilitat i
l’accessibilitat a partir d’unes guies d’estil. Hi ha diferents mètodes que ens
permeten aquest tipus d’avaluacions. En l’apartat 3.1.3, s’hi tractaran aquests
mètodes.
a. Avaluació heurística.
b. Recorregut de la usabilitat plural
c. Recorreguts cognitius
d. Inspecció d’estàndards
2- Indagació: Aquest tipus d’avaluació es fa en les primeres fases del
desenvolupament a causa de la informació que podem recollir de les preferències
dels usuaris, de la seva forma de treballar, de les queixes, de les necessitats i de la
identificació dels requisits. Podem aplicar noves idees al disseny fent que aquest
sigui més usable. Aquest tipus d’avaluació s’aplica preguntant l’usuari i observantlo treballar. Tenim sis mètodes que ens permeten avaluar per la tècnica de la
indagació.
a. Observació del camp
b. Grups de discussió dirigits
c. Entrevista
d. Gravació d’ús
e. Estudi del camp proactiu
f. Qüestionaris.
3- Test: Aquesta tècnica ens permet observar l’usuari mentre interactua amb el
sistema o prototip. Els resultats de la realització de les diferents tasques per part
de l’usuari permeten els avaluadors veure si la interfície és usable a l’hora de
realitzar les tasques. Hi ha sis mètodes que ens ajuden a avaluar aquesta tècnica.
a. Mesura de prestacions
b. Test remot
c. Pensant en veu alta
d. Interacció constructiva
e. Test retrospectiu
f. Mètode del conductor
3- Tipus d’automatització.
En funció del “grau d’automatització”, les avaluacions poden classificar-se en:
1. Mètodes automàtics: Es disposa de mecanismes, ja siguin hardware o software,
que ens ajuden a verificar els aspectes de la usabilitat més ràpidament i amb
molta més facilitat. El problema d’utilitzar aquest mètode és que no es pot fer
anar en fases inicials.
2. Mètodes manuals: Utilitzar els mètodes manuals implica que hi ha més consum de
recursos i de temps. Això és perquè no hi ha cap mecanisme que pugui
automatitzar l’avaluació. L’avantatge és que podem utilitzar-lo des de la fase
inicial del projecte.

Pàgina 46

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

4- Qui participa en l’avaluació?
I, finalment, en funció dels participants que intervenen a les avaluacions, podem
trobar aquesta classificació:
1. Amb usuaris i/o implicats: Aquest mètode és molt útil perquè ens permet veure
els usuaris, ja siguin finals o indirectes, utilitzant el sistema. Els resultats que
s’obtenen són molt positius perquè implica els usuaris en el procés de disseny. La
dificultat d’aquest mètode és trobar els participants.
2. Sense usuaris i/o implicats: Aquest mètode es realitza amb avaluadors experts.
Com que no es treballa amb el usuaris, les avaluacions són més ràpides. No
obstant això, la informació recollida no és tan valuosa. La informació s’obté amb
l’ajuda de guies, pautes i documents.

3.1.3. Metodes d’avaluacio
Com s’ha comentat en l’apartat anterior, el 3.1.2., hi ha tres tècniques d’avaluació que ens
permeten obtenir el grau d’usabilitat d’un software.
-

Mètode d’inspecció: Conjunt d’avaluadors que analitzen la interfície per obtenir el
grau d’usabilitat a partir de la inspecció o examen detallat. Els mètodes més
importants són:
o

L’Avaluació heurística
Segons Jakob Nielsen, en el seu article de “ Ten Usability Heuristics” publicat a
la seva pàgina Web (Nielsen, 10 Usability Heuristics for User Interface Design,
1995), l’ avaluació heurística consta de deu principis generals o regles d’or:
1- Visibilitat de l’estat del sistema
Utilitzar la retroalimentació per informar l’usuari de l’estat del sistema.
2- Consistència entre el sistema i el món real
El sistema ha d’utilitzar un llenguatge real, que l’usuari pugui entendre
la informació que rep del sistema de forma natural i lògica.
3- Control i llibertat per a l’usuari
El sistema ha de permetre l’usuari sortir de qualsevol situació d’error
sense haver de passar per un diàleg excessiu.
4- Consistència i estàndards
Els usuaris no han de dubtar, ni preguntar-se si una determinada
paraula, situació o acció significa el mateix. S’han d’utilitzar les
convencions del sistema.
5- Prevenció d’errors
Un missatge entenedor pot evitar errors. Per exemple, una acció de
suprimir el missatge pot ajudar que no l’eliminem, però un confirmació
pot evitar l’eliminació.
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6- Reconeixement millor que record
L’usuari no ha de memoritzar com funciona el sistema, però si
necessita informació, s’ha de poder recuperar ràpidament.
7- Flexibilitat i eficiència en l’ús
Permetre als usuaris accions freqüents pot accelerar la interacció per a
l’usuari expert, de forma que el sistema pot servir tant per a usuaris
inexperts com experts.
8- Estètica i disseny minimalista
Els diàlegs han de tenir la informació rellevant o necessària. Cada
unitat addicional d’informació en un diàleg competeix amb les
dependències pertinents de la informació i disminueix la seva visibilitat
relativa.
9- Ajudar els usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels errors.
Els missatges d’error s’han d’expressar en un llenguatge real, clar i
entenedor que indiqui quin ha estat l’error i com solucionar-lo de
forma constructiva.
10- Ajuda i documentació
Un sistema pot proporcionar documentació i ajuda de forma senzilla.
S’ha de cercar informació fàcilment. Ha d’estar centrat en la tasca de
l’usuari, tenir informació de les etapes a realitzar i s’ha d’evitar que no
sigui molt extens.
o

Recorregut de la usabilitat plural
Aquest mètode va ser desenvolupat als laboratoris d’ IBM per Bias en 1995, i
encara que comparteix trets característics de recorregut tradicional, té les
seves pròpies característiques que el defineixen:
 Se sol realitzar amb usuaris representatius, desenvolupadors i experts
en la usabilitat.
 Se sol realitzar amb prototips de paper i altres materials utilitzats en
escenaris.
 Tots els participants tenen el rol d’usuaris, independentment que
siguin desenvolupadors o experts.
 Tots els participants han d’escriure al prototip la tasca i la resposta pel
que fa a tot allò que s’ha realitzat. Com més elevat sigui el nivell de
detall de la resposta, millor.
 Un cop portades a terme les tasques, es donarà pas a un debat.
Primer, exposaran els usuaris. Tot seguit, els desenvolupadors i els
experts seran els últims en debatre els resultats.

o

Recorreguts cognitius
El recorregut cognitiu permet avaluar de forma senzilla la facilitat
d’aprenentatge i l’ús de les principals tasques de l’aplicació. Aquest mètode
consisteix a analitzar i explorar la interfície i pot aplicar-se en qualsevol etapa
de l’aplicació, del disseny, del desenvolupament o de la fase final. S’ha de tenir
en compte que també comporta un problema, ja que pot arribar a
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emmascarar la ineficiència del sistema. Tot això pot ser perquè l’usuari pot
aconseguir resoldre la tasca de forma incorrecta.
o

-

Inspecció d’estàndards
Aquest tipus de mètodes es realitzen per experts en estàndards, ja siguin de
iure o de facto. L’expert inspecciona la interfície comprovant, minuciosament,
que es compleixen, en tot moment, els punts definits en els estàndards. Els
estàndards de iure són aquells que han estat aprovats per un comitè legal i
estan recolzats pel govern o institucions. Per una altra banda, els estàndards
de facto són aquelles que s’han format a partir de productes que funcionen en
el mercat o de grups d’investigació i de gran difusió.

Mètode d’indagació: Aquest tipus de mètode comporta molta feina d’observació en
l’entorn real i d’obtenir respostes per part de l’usuari, ja siguin orals o escrites. Els
mètodes més importants són:
o

Observació del camp
Aquest mètode es realitza en el lloc de treball de l’usuari. Consisteix a observar
com l’usuari treballa amb la interfície, intentant entendre com realitza les
seves tasques i quin model mental té aquest per realitzar. No es tracta només
d’observar sinó que també es poden fer preguntes o entrevistes per completar
la informació obtinguda amb l’observació. Aquest mètode s’acostuma a
utilitzar en fases de prova o desplegaments del producte.

o

Grups de discussió dirigits
Un avaluador expert en usabilitat i accessibilitat serà el moderador de la
discussió. Aquest haurà preparat els aspectes i recollirà la informació de la
discussió, les idees i les reaccions dels participants. Aquest mètode tracta de
recollir informació d’un grup reduït, entre sis i nou persones, que seran
dirigides per un avaluador i tractaran els aspectes relacionats amb el sistema.
Aquest mètode es pot aplicar a qualsevol fase del desenvolupament però,
habitualment, s’utilitza en la fase d’implantació.

o

Entrevista
Una entrevista als usuaris que han utilitzat el sistema ens permet recollir
informació important sobre les preferències dels usuaris, els interessos, la
impressió obtinguda. Aquestes observacions ens permetran descobrir si hi ha
algun problema en el disseny.
Es poden fer dos tipus d’entrevista, estructurada o oberta. La de tipus
estructurada és molt rígida i segueix una guia, mentre que l’oberta és més
dinàmica i permet l’usuari expressar-se amb més llibertat.
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o

Estudi del camp proactiu
En les primeres fases del disseny d’un sistema s’hauria d’enviar als experts en
factors humans per observar als usuaris com treballen, per entrevistar els
usuaris i obtenir les seves necessites i aconseguir, així, les característiques
bàsiques del sistema que necessiten.

o

Qüestionaris
Realitzar un qüestioni als usuaris abans o després de realitzar la interacció amb
el sistema ens pot donar molta informació, que després pot ser analitzada
rigorosament. Un qüestionari ens permet arribar a més usuaris que en una
entrevista. També és més rígid ja que no permet l’usuari expressar-se
lliurement.
Tenim cinc tipus de qüestionari:

Pregunta
general

Pregunta
oberta

Pregunta de
tipus escalar

Pregutna d'
opció
múltiple

Pregunta
ordenada

Els qüestionaris poden constar de tres parts:
Pre tasca

-

Post tasca

Post test

Mètode de test: L’avaluador pot observar l’usuari interactuant amb el sistema o
prototip mentre realitza diferents tasques. Aquest tipus de mètode ens permet
observar com la interfície respon a l’usuari realitzant les tasques. Els principals
mètodes són:
o

Mesura de prestacions
Aquest mètode ens ajuda a mesurar el rendiment i la subjectivitat que pugui
afectar la usabilitat. Les tasques a realitzar han de tenir problemes d’ usabilitat
o tasques que, en tenir un error, siguin difícils de recuperar. En registrar i
observar les tasques realitzades per usuaris reals, podem detectar problemes
reals i suggerir com es poden canviar.

Mesures de
rendiment

- Explicar les accions
- Explicar els comportaments
- La mesura és quantitativa
ja que es pot mesurar el
temps, el nombre d'errors,
les repeticions, entre
d'altres.
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o

Test remot
Aquest tipus de test es fa remotament i ens permet tenir diferents usuaris
simultàniament fent el test d’usabilitat en diferents llocs geogràfics. També
poden haver-hi diferents observadors. Si evitem els inconvenients de
desplaçaments, podem apreciar una reducció de costos. L’inconvenient és
que no es pot observar l’usuari. No sabem quin és el seu estat d’ànim. També
pot haver-hi problemes tecnològics, com plugins i navegadors entre altres.

o

Pensant en veu alta
Aquest mètode permet a l’usuari expressar la seva opinió, els dubtes o els seus
suggeriments mentre interacciona amb el sistema. L’avantatge de realitzar
aquest tipus de avaluació és que ens permet recollir una gran quantitat de
dades, més dades que de qualsevol altra manera.

o

Interacció constructiva
Aquest mètode és similar al mètode de pensar en veu alta, però ens permet
que dos usuaris realitzin simultàniament l’avaluació. D’aquesta manera, es
permet que interactuïn, parlin i comentin, entre ells, per solucionar els
diferents problemes que troben. L’anàlisi de les dades recollides tindrà més
informació i més comentaris. Tanmateix, serà més costós perquè necessitarem
el doble d’usuaris.

o

Test retrospectiu
Aquest tipus de test ens permet que l’usuari que ha realitzat l’avaluació revisi
el vídeo de la sessió. Durant la visualització, l’usuari pot donar comentaris amb
més informació i preguntar dubtes que durant la sessió no ha fet. L’avaluador
també pot preguntar l’usuari sense interrompre la sessió. L’inconvenient és
que es triga el doble a realitzar la sessió.

o

Mètode del conductor
La diferència principal d’aquest test respecte a aquells que hem vist
anteriorment és que l’observador o avaluador indica a l’usuari com ha de fer
les tasques. No obstant això, l’observador ha de respondre totes les preguntes
a l’usuari respecte al sistema.

3.1.4. Eines d’avaluacio
Allò important d’una sessió d’usabilitat és la recollida de dades. Hi ha cinc eines diferents que
poden ser utilitzades.
1- Sistemes de gravació:
Enregistrar les sessions ens permet veure les reaccions dels usuaris en utilitzar el
sistema.
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2- Micròfons:
Durant les sessions és important enregistrar allò que diu l’usuari per poder analitzar els
seus comentaris.
3- Utilitzar més d’un monitor:
Tenir més d’un monitor és molt útil per poder observar amb més detall tant la sessió
de test com les reaccions dels usuaris.
4- Ordinador:
Utilitzar un o diversos ordinadors permet emmagatzemar les dades de la sessió i
realitzar les gravacions i el test de l’usuari.
5- Software d’anàlisis:
Hi ha moltes eines d’avaluació per recollir les dades de les sessions d’avaluació com,
per exemple:
Nom del software

Web

Tipus

Silverback 2.0

http://silverbackapp.com/

Demo (15 dies) i comercial

Morae

http://www.techsmith.com/morae.html Demo (30 dies) i comercial

Observant

http://observant.com.au/

Comercial

Usability Activity
Log
The Observer XT

Bitdebris.com (Fora de servei)

Comercial

http://noldus.com/

Comercial

Userfly

Userfly.com (Fora de servei)

Comercial

UserTesting

http://www.usertesting.com/

Comercial

Crazyegg

http://www.crazyegg.com/#

Demo (30 dies) i comercial

Loop11

http://www.loop11.com/

Comercial

Chalkmark

http://www.optimalworkshop.com/

Comercial

Usability Test

usabilitytest.com/

Gratuïta

Taula 1: Eines d'avaluació

(Calvo-Fernández Rodríguez, Ortega Santamaría, & Valls Saez, pág. 31)
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Capítol 4: Ínici de l’estudi
4.1. Eleccio del projecte.
Des de la primera classe que vaig fer d’IPO, vaig tenir molt clar el tema que volia tractar en el
projecte. El grup de recerca Griho tenia diferents propostes però la que més em va agradar va
ser, la de realitzar una avaluació d’usabilitat.
El motiu més important per escollir-lo va ser que tenia l’oportunitat de realitzar una sessió
d’usabilitat amb usuaris reals. Així doncs, hi hauria tanta part pràctica com teòrica. Una
oportunitat així s’havia d’aprofitar. També vull fer constar que aquest projecte és fa amb
col·laboració de la Facultat de Dret i Economia, ja que van proposar la validació de la interfície.

4.2. Metodes utilitzats en l’estudi.
Per portar a terme una avaluació correcta, s’ha de tenir en compte set punts molt importants.
1234567-

Moderar les sessions
Disposar d’usuaris voluntaris que vulguin realitzar les sessions.
Disposar d’un lloc on poder realitzar les sessions.
Dirigir les tasques que s’han de realitzar.
Tenir tots els recursos necessaris.
Tenir clar quines tasques es faran durant la sessió d’avaluació.
Tenir clar quines tècniques d’avaluació s’utilitzaran.

Dels punts anteriors, el més important és el set: tenir clares les tècniques que s’han d’utilitzar.
En el capítol 3, s’hi expliquen els mètodes que es poden utilitzar en les avaluacions.
En aquest projecte, s’hi ha aplicat el mètode d’usabilitat per test de mesura de prestacions i un
qüestionari inicial i Post tasca.
Aquest tipus de test ens permet analitzar les dades recollides per els enregistraments, per tal
de diagnosticar problemes reals i fer recomanacions per solucionar aquests errors. Ens permet
mesurar el rendiment. Aquest rendiment és quantitatiu. Ens ajuda a saber quant temps
triguen, quants error cometen, quants usuaris tenen el mateix error, entre moltes altres
mesures que podem obtenir d’una observació meticulosa. També podem obtenir mesures
subjectives com les opinions, consells i critiques dels usuaris.
Les tasques analitzar tenen problemes de usabilitat i el usuari necessita ajuda per poder
solucionar-les.
En canvi els qüestionaris ens permet recollir la experiència del usuari i mesurar així els
aspectes interactius del sistema.
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Els resultats es poden consultar al Capítol 5. En aquest projecte, hi hem mesurat els següents
punts:
123456-

El temps per completar la tasca.
Valoració de les diferents tasques.
Grau de finalització de les tasques.
Valoració dels diferents errors comesos.
Ruta òptima per realitzar la tasca.
Dubtes dels usuaris en resoldre les tasques.

4.3. Eines utilitzades.
Una de les eines emprades en aquest projecte ha estat l’aplicació Morae. Aquest software ens
permet avaluar diferents punts de la usabilitat. Morae ens deixa enregistrar les sessions
d’usabilitat i prendre notes al mateix moment de realitzar la sessió. Ens permet observar la
interacció que realitza l’usuari amb la botiga i la seva reacció en utilitzar-la. Un cop finalitzada
la sessió amb l’usuari, se’ns permet analitzar i obtenir diferents comparatives, situacions
crítiques.
El software de Morae consta de tres programes diferents. El Morae Recorder, el Morae
Observer i el Morae Manager.
-

Morae Recorder: Ens permet enregistrar les sessions de l’usuari mentre aquest
interactua amb l’aplicatiu que s’ha d’avaluar.

Il·lustració 14:Captura de pantalla Morae Recorder
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(Review of Techsmith Morae 3 for Usability Testing)
-

Morae Observer: Ens permet observar la interacció Usuari – Software i podem
prendre notes.

Il·lustració 15: Captura de pantalla Morae Observer

(Shrestha, 2007)
-

Morae Manager: Ens permet analitzar i visualitzar els resultat de l’avaluació.

Il·lustració 16: Captura de pantalla de Morae Manager.

(Trifonov, 2013)
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4.4. Ínici del projecte
Un cop realitzada la documentació inicial del projecte, i tenir clar els mètodes que volia
utilitzar durant el estudir.
Primerament cal explicar que per poder utilitzar la botiga on-line del Plus Fresc s’ha d’instal·lar
una aplicació Citrix. Que podem descarregar des de la pàgina Web www.plusfresc.com en
l’apartat de compra. Un cop intal·lada, vaig realitzar tres anàlisis de la botiga Plus Fresc.

Il·lustració 17: Botiga on-line PlusFresh.com

Per començar la
compra.
Instruccions
d’instal·lació
Instal·lació Citrix

Il·lustració 18: Instal·lació de l'aplicatiu Citrix

En el primer anàlisi vaig fer una ullada general de l’aplicatiu, i realitzar una compra. Durant
aquest procés vaig a notar tot lo que m’agradava i el que no.
Al realitzar el segon anàlisis vaig decidir les primeres tasques. Com la instal·lació de la botiga, la
cerca dels productes i la consulta de les comandes pendents o realitzades.
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En el últim anàlisis, ja tenia clares deu tasques que volia que els usuaris avaluesin. Però vaig
considerar que eren moltes, vaig descartar la tasca on el usuari finalitzaba la compra. Deixant
un total de nou tasques, com totes les tasques eren interesants de realitzar, vaig deixar que
l’usuari escollis les tasques realitzant així un total de sis tasques, totes sobre al mateixa
pantalla de l’interficie.
Un cop redactades les tasques, vaig realitzar les tasques per saber quant temps és podria
tardar en realitzar ’avaluació. Indicar, així un temps de resolució per cada tasca i les diferents
rutes optimes per realitzar-les. S’ha de tenir en compte la franja de edat i l’experiencia que pot
tenir els diferents usuaris, per tant a les tasques dels usuaris sènior i dels adults vaig
incrementar el temps.
Les tasques que els usuari avaluaran són:
1- L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els passos que
faria per instal·lar l’aplicatiu, que, un cop instal·lat, procedirà a executar-lo.
- Motiu d’avaluació: Demostrar la complicació i el desacord que tenen els
usuaris, depenent de la franja d’edat, a la instal·lació d’una aplicació i
demostrar la pèrdua d’oportunitats de venda per aquest motiu.
- Temps per realitzar la tasca: 5 a 15 minuts.
- Ruta ideal: Comprar per Internet > Comprar > 1-si vols instruccions detallades
> enllaç descàrrega PDF
2- Un cop vostè hagi accedit a la botiga de PlusFresh. S’haurà de registrar amb les dades
que li facilitem.
- Motiu d’avaluació: Comprovar si l’usuari pot trobar la zona de client on crear
una compta per poder realitzar la compra. Demostrar que la finestra de
validació no és correcta.
- Temps per realitzar la tasca : 2 a 5 minuts,
- Ruta ideal : Llistes > Vull donar-me d’alta com a nou client> Omplir el
formulari
3- Avui, per dinar, volem fer macarrons i sardines fregides. Per comprar els ingredients
mitjançant l’aplicació, utilitzi l’arbre de productes i el cercador per realitzar la
compra.(Tasca realitzada per la franja jove)
3- Tenim un nadó a casa i no podem sortir a compra, la botiga PlusFresh ens permet
comprar les coses necessàries. Utilitzi l’arbre de productes i el cercador per comprar
llet i bolquers. (Tasca realitzada per la franja adult)
3- S’ha de preparar un pastís per als néts. Compri els productes necessaris per poder
realitzar aquest meravellós dolç. (Tasca realitzada per la franja sènior)
- Motiu d’avaluació: La distribució de l’arbre de productes és confosa i l’usuari
té dificultat per trobar els productes.
- Temps per realitzar la tasca : 2 a 3 minuts,
- Ruta ideal : Cercar els productes per l’arbre i el cercador
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4- Afegeixi un producte a una llista que s’anomenarà “Llista de la setmana”.
- Motiu d’avaluació: Demostrar la confusió que produeix una sintaxis incorrecta
als usuaris.
- Temps per realitzar la tasca : 1 a 4 minuts,
- Ruta ideal : Cercar producte > Informació producte > afegir producte a llista >
Crear llista o escollir llista
5- Consulti la informació del producte Tomàquet Solís.
- Motiu d’avaluació: Les icones petites i en una ubicació dolenta evita que els
usuaris puguin trobar-la.
- Temps per realitzar la tasca : 1 a 2 minuts,
- Ruta ideal : Cercar producte > consultar la informació
6- Consulti les seves comandes, ja estiguin pendents o servides.
- Motiu d’avaluació: Demostrar la confusió que produeix la repetició de
paraules que se utilitzen en la botiga per conceptes diferents.
- Temps per realitzar la tasca : 1 a 2 minuts,
- Ruta ideal : Llistes > comandes > Pendents o Servides
7- Elimini un producte de la llista.
- Motiu d’avaluació: Demostrar que una mala sintaxis pot portar a la pèrdua
d’oportunitats.
- Temps per realitzar la tasca : 1 a 2 minuts,
- Ruta ideal : Llistes >Seleccionar llistat a eliminar > eliminar producte de la
llista> seleccionar producte a esborrar
8- Consulti els productes d’oferta. Quines ofertes hi ha?
- Motiu d’avaluació: Demostrar que la saturació visual pot comportar que els
usuaris no comprin els productes en oferta.
- Temps per realitzar la tasca : 2 a 3 minuts,
- Ruta ideal : Ofertes > Escollir producte en oferta
9- De la llista de productes Ordeni’ls per preu (PVP, Preu de Venda al Públic).
- Motiu d’avaluació: Demostrar que un mal disseny amb colors saturats pot
comportar la confusió en la visualització de les opcions de la interfície.
- Temps per realitzar la tasca : 1 a 3 minuts,
- Ruta ideal : Col·locar el ratolí sobre “PVP Unitari”, “Article llista” o “PVP”

4.5. Documents emprats.
Per poder portar a terme les sessions d’usabilitat, vaig redactar uns documents tant
informatius com pràctics per als diferents usuaris que van participar-hi.
El documents utilitzats consten de: Una guia per al moderador (Annex I), un full de
consentiment de l’usuari per poder realitzar l’avaluació (Annex II), un test de mostreig per
conèixer els usuaris (Annex III), les diferents tasques que han de ser realitzades pels usuaris
(Annex IV), una enquesta d’avaluació de les tasques realitzades (Annex V) i la resolució de les
tasques (Annex VII).
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A més a més, els diferents usuaris que van participar ens van brindar la seva opinió, ja fos per
escrit o enregistrades durant l’avaluació. Tots aquest comentaris es poden llegir a l’Annex VI
anomenat “Els usuaris ens donen la seva opinió”. També vull deixar clar que aquestes
opinions, que estan classificades per tasques, són anònimes. Faig constar que en aquest
projecte s’ha aplicat la normativa LOPD.

4.6. Realitzacio de les avaluacions.
Vaig realitzar les avaluacions amb els usuaris al laboratori d’usabilitat del grup de recerca
GRIHO (tercera planta de l’Escola Politècnica Superior)
Les sessions es van realitzar durant el mesos de Juny i Juliol. Es van portar a terme un total de
25 sessions d’una durada aproximada d’una hora.
En la següent taula, hi podem observar els dies en què es van celebrar les sessions i a quines
hores. La llegenda S-N és el número de sessió realitzada.
Dia

Hores
10:00

16/06/10
17/06/10
21/06/10
22/06/10
28/06/10
14/07/10
19/07/10
20/07/10
22/07/10
23/07/10
30/07/10

11:00

12:00

13:00

S-1

S-2

15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

20:00

S-16
S-19

S-17
S-20

S-3
S-4
S-5

S-6

S-7
S-8
S-9

S-10

S-11
S-12
S-14
S-21

S-22
S-25

S-23

S-13
S-15
S-18
S-24

Taula 2:Dies i hores de sessions realitzades al laboratori.

Les sessions constaven de dues parts. La primera era informativa i allí s’explicava a l’usuari allò
que es faria i com es faria. La segona part era l’avaluació de la botiga on-line del Plus Fresc.

4.7. Test de seleccio d’usuaris.
En la sessions d’usabilitat van participar un total de vint-i-cinc usuaris, que un cop signar el full
de consentiment (Consultar Annex II), els vaig demanar si podien respondre el test inicial per
tal de poder conèixer-los. La finalitat d’aquest test, era per saber si els usuaris coneixien la
botiga on-line de Plus Fresc i si havien realitzar alguna compra per Internet. El test consta de
set preguntes (Consultar Annex III, per visualitzar el document). Tots els usuaris van respondre
molt amablement.
La franja d’edat amb més participació va ser entre els 15 i 30 anys amb un 36% de participants,
mentre la resta va participar en un 32%, tant per part dels usuaris entre els 31 i 55 anys com
els de més de 55 anys.
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Edat dels usuaris
Entre 15 i 30

Entre 31 i 55

32%

Més de 55

36%

32%

Gràfic 1: Edat dels usuaris

En la segona pregunta del document, referida al sexe dels participants, vam poder observar
una participació més elevada per part dels homes amb un 64%, mentre que les dones varen
participar només amb un 32%.

Sexe dels usuaris
Home

Dona

36%
64%

Gràfic 2: Sexe dels participants

La majoria dels participants utilitzen freqüentment Internet. Tanmateix, podem trobar que un
4% no ha utilitzat mai Internet, un 8% l’utilitza un cop al mes i la resta de participants
acostumen a utilitzar-lo un cop a la setmana.
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Utilitza Internet Freqüentment
Cada dia

Un cop a la setmana

Un cop al mes

Mai

4%
4%

8%

84%

Gràfic 3: Freqüència amb què l'usuari es connecta a Internet

La quarta pregunta consistia a saber si l’usuari tenia Internet a casa. Només un 12% dels
enquestats no disposen d’Internet al seu habitatge.
A la següent pregunta, volíem saber si alguns dels participants a la sessió havien participat o
realitzat alguna vegada un test d’usabilitat. Només el 4% dels participants havien fet algun
test. Cal remarcar que tots els que van respondre afirmativament a la pregunta en qüestió són
estudiants d’informàtica.
Com que es tractava d’un estudi sobre una botiga online, vaig voler saber si els usuaris havien
tingut alguna experiència realitzant alguna compra per la xarxa.

Ha realitzat alguna vegada una compra per
Internet?
Si

No

44%
56%

Gràfic 4: Compres per Internet

El 56% dels usuaris havien realitzat alguna compra per Internet mentre la resta encara no ho
havia fet, ja sigui per por o perquè no els agrada. Aquest pregunta tenia dos subapartats. Al
primer, volia saber si havien tingut alguna dificultat a l’hora de fer la compra. Només el 21%
havia tingut alguna dificultat per realitzar-la. Al segon subapartat volíem saber la dificultat amb
què s’havia trobat l’usuari.
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D’aquest 21% dels usuaris que havien tingut alguna dificultats, aquí s’exposen els motius que
ens van explicar:





“Targeta de pagament”
“Trobar els diferents elements de compra perquè en el catàleg estaven disposats en
cobrament i en la compra no.”
“Cap”
“Pagar a través del telèfon mòbil.”

L’última pregunta tenia l’objectiu de saber si algun dels usuaris coneixia la botiga online de la
cadena de supermercats Plus Fresc. Només un 20% coneixia la botiga.
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Capítol 5: Resultats de l’avaluacio
5.1. Avaluacio.
La Universitat de Lleida i el grup de recerca GRIHO van cedir-me el seu laboratori, UsabiliLAB,
situat a la tercera planta de l’Escola Politècnica Superior, per realitzar les proves d’usabilitat als
usuaris que es van prestar com a voluntaris.

Il·lustració 19: Laboratori UsabiliLAB

A les proves, s’hi van presentar un total de vint-i-cinc usuaris. Aquests van ser distribuïts en
tres grups. El primer grup, anomenat “Sènior”, estava format per vuit participants amb més de
55 anys. El segon grup, anomenat “Adults”, constava de vuit usuaris compresos entre els 31 i
els 55 anys. I l’últim grup, amb el nom de “Joves”, estava integrat per nou participants
compresos entre els 15 i els 30 anys.
Segons la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal anomenada LOPD, “s’han de garantir i protegir les dades personals, les llibertats
públiques i drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, l’honor i la intimitat
personal i familiar.” Aquesta llei es pot consultar al BOE núm. 298 del 14 de desembre de
1999. Així doncs, per evitar mostrar les dades dels usuaris i complir així la llei LOPD,
s’anomenaran N1, N2,... , N25. “N1” és el primer usuari que es va prestar per celebrar les
sessions. De fet, vull fer constar que tots els usuaris que van participar van llegir i signar el full
de consentiment, donant la seva autorització per poder realitzar els diferents enregistraments.
Aquest full es pot consultar a l’Annex II.
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5.2. Resultat de l’avaluacio.
5.2.1. Resultat
obtinguts
del
Morae i la enquesta post tasca.
Aquest apartat està dividit en tres subapartats en els quals s’avaluarà:




Els temps per realitzar les tasques. (Subapartat 5.3.1.1)
S’avaluarà el temps que han trigat els usuaris a resoldre les tasques.
La completesa de les tasques. (Subapartat 5.3.1.2)
S’avaluarà si el participant ha pogut resoldre les tasques.
Grau de dificultat. (Subapartat 5.3.1.3)
S’avaluarà la dificultat que han tingut els usuaris al moment de resoldre la
tasca.

Durant les avaluacions, vam comptar amb la participació d’un usuari especial. Aquest usuari no
havia utilitzat un ordinador mai. En aquest apartat, les seves dades hi estan incloses.

5.2.1.1. Temps per realitzar les
tasques.
En la següent taula, hi podem observar el temps mínim, màxim i la mitjana per a cada tasca
dels participants en la categoria de Sènior.
Les cel·les pintades de gris són activitats que els usuaris no han escollit.
Temps en cada tasca
(Minuts)
N6

Tasca
1
7.04

Tasca
2
3.74

N8

6.84

N17

Tasca
3

Tasca
4
1.85

Tasca
5
1.58

Tasca
6

7.00

7.24

1.37

0.77

1.17

2.09

1.29

0.52

0.87

N19

5.44

3.14

2.63

4.88

0.52

1.03

N21

3.72

3.36

6.09

N23

1.26

3.74

8.74

5.73

N24

5.91

4.99

8.39

4.83

N25

0.97

3.42

4.94

Mínim

0.97

2.09

2.63

1.29

0.32

Màxim

7.04

7.00

8.74

7.24

Mitjana

4.04

3.93

6.16

3.96

0.32
0.76

Tasca
7

Tasca
9
1.59

1.40
0.90
1.16

0.81

0.10
0.47

0.79

0.95
0.69

0.75

0.10

0.69

0.75

0.90

1.58

1.03

1.16

1.40

1.59

0.84

0.65

0.93

0.98

1.24

Taula 3: Temps que triguen els usuaris Sènior per realitzar la tasca

En la següent taula, hi observem les mateixes dades en la categoria d’adults.
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Temps en cada tasca
(Minuts)
N2

Tasca
1
4.54

Tasca
2
3.50

Tasca
3
1.85

Tasca
4
2.57

Tasca
5
0.67

Tasca
6

Tasca
7
0.75

N3

9.54

6.50

3.21

5.02

0.46

N5

3.96

2.78

1.20

2.31

0.22

0.66

N12

3.71

6.28

3.64

1.55

1.11

N16

2.29

3.31

6.76

3.73

1.82

0.91

N18

5.03

3.35

2.99

3.26

1.35

1.31

N20

4.59

11.33

4.54

N22

6.53

6.51

Mínim

2.29

2.78

Màxim

9.54

Mitjana

5.02

Tasca
8

Tasca
9

0.81
3.83

0.89

0.31

0.91

3.48

1.89

1.35

0.88

1.20

2.31

0.22

0.31

0.75

0.81

3.83

11.33

6.76

5.02

1.89

1.35

1.31

0.91

3.83

5.44

3.45

3.39

1.11

0.86

0.99

0.86

3.83

Taula 4: Temps que triguen els usuaris adults per realitzar les tasques

En l’última taula, hi apreciarem el temps mínim, màxim i la mitjana en la categoria de joves.
Temps en cada tasca
(Minuts)
N1

Tasca
1
5.26

Tasca
2
4.33

Tasca
3
3.97

N4

6.20

4.48

4.33

N7

1.05

3.63

5.24

Tasca
4
2.36

Tasca
5
0.75

Tasca
6

Tasca
7
0.44

1.44

1.94

0.98

1.76

0.21

0.71

0.59

0.45

N9

4.28

3.21

3.66

1.99

N10

3.38

1.88

2.71

1.55

N11

4.81

2.82

N13

4.33

4.60

2.28

N14

2.02

3.45

N15

2.86

Mínim

0.12

0.45

1.68

0.65

1.81

2.25

0.92

0.64

5.95

3.49

0.51

0.62

2.72

3.56

3.28

1.05

1.88

2.28

1.55

Màxim

6.20

4.60

5.95

Mitjana

3.80

3.46

3.96

Tasca
8

Tasc
a9

0.48

0.35

0.46

0.21

0.12

0.44

0.48

3.49

1.68

1.94

1.81

0.48

2.39

0.87

0.68

0.83

0.48

Taula 5: Temps que triguen els usuaris joves a realitzar les tasques

En el següent gràfic, hi podem observar la mitjana del temps que triguen els usuaris a realitzar
les tasques escollides.
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Gràfic 5: Mitjana de temps per resoldre les tasques

En comparar els resultats de les tres taules, hi podem veure quins usuaris han trigat més a
resoldre les tasques i quins han trigat menys.
Tasca 1: Han d’instal·lar la botiga.
L’usuari N25 de la categoria de sènior és l’usuari que menys triga amb un temps de 0.97
segons. No obstant això, no és vàlid, ja que no ha instal·lat la botiga sinó que l’obre
directament. Com que ja estava instal·lada prèviament, no li dóna cap error.
Per tant, N7 de la categoria jove és el que triga menys amb 1.05 minuts. El que ha trigat més a
resoldre la tasca ha estat N3 de la categoria dels adults amb 9.54 minuts. El temps previst per
resoldre la tasca està comprès entre els 5 i els 15 minuts. Només dos usuaris de la categoria
dels joves han sobrepassat el temps. Aquests són N1 i N4.
Tasca 2: S’han de registrar a la botiga.
El participant que triga menys és el N10 amb 1.88 minuts mentre que el N20 ha trigat 11.33
minuts. El temps que tenim per resoldre la tasca està previst entre els dos i els cinc minuts.
Només 12 dels 25 participants han realitzat la tasca dins del temps establert.
Tasca 3: Han de cercar diferents productes.
L’usuari que ha trigat menys és el N5 amb 1.20 minuts mentre que el que trigat més és el N23
amb 8.74 min. El temps previst per resoldre al tasca és de tres minuts. Només 6 dels 19 usuaris
que han escollit la tasca no han sobrepassat el temps màxim.
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Tasca 4: Han d’afegir un producte a la llista de la setmana.
L’usuari que triga menys a realitzar la tasca és el N17 amb 1.29 minuts, mentre que el que triga
més és el N8 amb 7.24 minuts. Tots dos usuaris són sèniors. El temps màxim previst és de 4
minuts per al grup sènior.
Tasca 5: Han de consultar la informació d’un producte concret (Tomàquet Solís).
L’usuari que triga menys és el N7, amb 21 segons. L’usuari N22 és el que més triga a resoldre la
tasca en un total de 1.89 minuts. Només dos participants han superat el temps màxim d’un
minut. Pertanyen a la categoria dels joves i corresponen als usuaris N4 i N11.
Tasca 6: Han de consultar les comandes pendents o realitzades.
L’usuari que menys triga a resoldre la tasca és el N23, amb 10segons. El N4 és el que més triga
amb un total de 1.94 minuts.
Tasca 7:Han d’eliminar un producte de la llista de la compra.
El temps màxim per completar la tasca és de tres minuts. En la taula, hi podem observar que el
participant que menys temps triga és el N1 amb un total de 44 segons. El participant N11 és el
que més triga, amb un total de 1.81 minuts.
Tasca 8:Han de consultar els preus que hi ha oferts.
L’usuari N11 és el que triga menys a resoldre la tasca en 48 segons i el participant N8 és el que
més triga amb un total de 1.40 minuts. El temps per resoldre-la era de tres minuts, temps que
no ha superat cap participant.
Tasca 9: Han d’ordenar els productes per PVP (Preu Venda al Públic).
El temps màxim és de tres minuts per resoldre la tasca. El participant que menys triga és el
N17 amb un temps de 90 segons mentre que l’usuari que més triga és el N12 amb un temps de
3.83 minuts.

5.2.1.2. Grau de completesa de
les tasques.
En aquest apartat, hi apreciarem quina ha estat la resolució de les tasques.
Amb l’ajuda del següent gràfic, hi podem observar quina ha estat la finalització de cada tasca.
S’ha classificat en tres grups: No completat la tasca, Completa amb dificultat i la completat
amb facilitat.

Pàgina 67

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Llegenda
No s’ha pogut completar
Completa amb dificultat
Completa amb facilitat

Gràfic 6: Nivell de completesa de les tasques.

Totes les tasques han presentat algun tipus de dificultat per a l’usuari. Tot seguit s’ordenaran
de major a menor dificultat.
Tasca 4: Han d’afegir un producte a la llista de la setmana.
Com podem observar al gràfic, hi ha una dificultat del 100 %. Primerament, molt usuaris no
entenen el concepte de llista de la setmana. També presenten problemes per poder crear la
llista, buscar i utilitzar l’ajuda. Això és perquè la finestra és petita i tot està molt junt, produint
un efecte de saturació.
Tasca 2: S’han de registrar a la botiga.
En un 83,33% dels casos, l’usuari no sap enregistrar-se perquè busquen un apartat per registre.
Com que no el troba, ho pregunta al moderador. Només un 16.67% dels usuaris ho completen
sense dificultat, perquè han mirat totes les pestanyes i opcions que té la botiga abans de
preguntar o desistir.
Tasca 6: Han de consultar les comandes pendents o realitzades.
L’usuari no fa cap comanda, fa una compra. Això fa que l’usuari en dubti. Un 81,25 % dels
usuaris han tingut dificultat per entendre i fer la tasca. Només un 18.75 % dels participants ha
realitzat la tasca sense cap dificultat.
Tasca 1: Han d’instal·lar la botiga.
Encara que s’esperava un percentatge més elevat degut a la dificultat de la instal·lació, s’ha
obtingut només un 70,83 %. Aquest ha estat reduït perquè la pàgina té un manual d’instrucció
on s’explica, detalladament, el procés d’instal·lació. Només el 4.17% dels usuaris han llegit
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correctament el manual. Per una altra banda, el 25% dels participants han provat sort al
moment de fer la instal·lació, ja sigui perquè han obert directament la botiga sense fer la
instal·lació o perquè han triat l’opció de descàrrega directament. És important dir que aquests
usuaris s’han valorat com a no completat, perquè durant la instal·lació s’havien de escollir
unes opcions que estaven especificades en el document.
Tasca 9: Han d’ordenar els productes per PVP (Preu Venda al Públic).
Aquesta tasca té un 66.67% de dificultat. No és que la taca sigui difícil, tal com podem observar
en la figura 5, sinó que l’usuari no veu l’opció per ordenar, els colors “emborratxen la vista”,
la finestra és petita i només ocupa el centre de la pantalla, sense opció a maximitzar- la. D’altra
banda, l’usuari veu l’ajuda abans que l’opció d’ordenar.

Il·lustració 20: Imatge de la botiga Plus Fresh

Tasca 7: Han d’eliminar un producte de la llista de la compra.
La dificultat d’aquesta tasca és que l’usuari confon la llista de la compra amb la cistella. Per
aquest motiu, té un 54,55% de dificultat. Només el 9.09 % no han completat la tasca.
Tasca 3: Han de cercar diferents productes.
Els usuaris no saben treballar amb l’arbre de productes o no veuen el cercador per trobar els
productes que necessiten. Per aquesta raó, observem un 47,37% de dificultat en el gràfic.
Tasca 5: Han de consultar la informació del Tomàquet Solís.
Els usuaris confonen la descripció del producte amb la informació que hi ha sobre el producte.
El botó d’informació és tan petit i està situat a baix de tot que no és suficientment visible.
Conseqüentment, hi ha un 33,33 % de dificultat.

Il·lustració 21: Imatge de la botiga Plus Fresh

Tasca 8: Han de consultar els preus que hi ha ofertats.
Aquesta tasca té una dificultat del 14,29%. La botiga té la lletra molt petita i els colors molt
vius. Això fa que l’usuari no ho vegi i, per tant, no troba allò que està buscant.
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5.2.1.3. Grau de dificultats.
Durant les sessions d’usabilitat es va anar puntuant la resolució de les tasques. Es va classificar
de la següent forma. Si la tasca tenia un dos, volia dir que l’usuari necessitava molta ajuda o
no resolia la tasca. Es va considerar un error greu. Si la tasca tenia un u, volia dir que l’usuari
tenia problemes però, amb ajuda del moderador, podia realitzar la taca. Es va considerar un
error moderat. Si la tasca es valorava amb un 0, volia dir que l’usuari tenia alguna dificultat, i
es va considerar un error lleu.
Llegenda
a

Tipus d’error

Error lleu

Erro moderat

Error greu

Valor

0

1

2

Sense
errors

Participants Tasca 1 Tasca 2 Tasca 3 Tasca 4 Tasca 5 Tasca 6 Tasca 7 Tasca 8 Tasca 9
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
Greus
Moderats
Lleus

2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
18
8
0

2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
17
7
0

0
0
0
1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
8
8
3

1
2
2

0
1
1

2
2
2
1
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2

1
1
2

2
2

2
1

2
2

2
2
2
2
2

1

2

2
2
2

2
2

1
2

0
2

2
1

1
2

2
2
2

1
2

17
2
0

6
6
0

Taula 6: Puntuació de les tasques per tipus d'error comès.
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Tot seguit, s’expliquen els motius que han fet que la tasca tingui la puntuació que té.
Tasca 1: L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els passos que
seguiria per instal·lar l’aplicació. I, un cop instal·lada, procedirà a executar-la.
Error Greu: No poder obrir la botiga. Demanar ajuda a cada pas. No instal·lar la botiga.
Error Moderat: Buscar l’opció d’instal·lar la botiga a la pàgina principal. No entendre el
manual. No entendre el procés que estan realitzant amb l’ajuda del moderador.
Demanar ajuda per realitzar els últims passos de la instal·lació.
Tasca 2: Un cop vostè hagi accedit a la botiga de Plus Fresh, s’haurà de registrar amb les dades
que li facilitem.
Error Greu: Reacció que han tingut els usuaris a l’hora de realitzar el registre: Riure
estar nerviosos, confusió, dubtar de tot allò que estan fent, no saber continuar perquè
s’han bloquejat, tenir ganes de tancar l’aplicació i marxar cap a casa, utilitzar el
cercador de productes per trobar ajuda.
Error Moderat: Dubtar d’algun pas durant el procés per registrar-se.
Tasca 3: Avui, per dinar, volem fer macarrons i sardines fregides. Per comprar els ingredients
mitjançant l’aplicació, utilitzi l’arbre de productes i el cercador per realitzar la compra.
(Enunciat per a usuaris Joves)
Tasca 3: Tenim un nadó a casa i no podem sortir a fer la compra. La botiga Plus Fresh ens
permet comprar les coses necessàries. Utilitzi l’arbre de productes i el cercador per comprar
llet i bolquers. ( Enunciat per a usuaris Adults)
Tasca 3: S’ha de preparar un pastís per als néts. Compri els productes necessaris per poder fer
aquest meravellós dolç. (Enunciat per a usuaris Sèniors)
Error Greu: S’ha considerat com a error greu que l’usuari es perdi per la interfície de la
botiga. No sap el que està fent. Tampoc hi ha opció per canviar-ho al castellà per als
usuaris que no entenen el català. La distribució que hi ha entre pre-articles i el cistell
confon l’usuari. La majoria d’usuaris no saben treballar amb l’arbre de productes. No
entenen la classificació o no diferencien entre nodes i productes. No veure el botó de
compra. Buscar receptes en el cercador de productes.
Error Moderat: No veure el cercador, no veure l’opció de preparació del producte. No
saben què fer perquè no entenen l’enunciat.
Error Lleu: No trobar el producte en l’arbre de productes.
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Tasca 4: Afegeixi un producte a una llista que s’anomenarà “Llista de la setmana”.
Error Greu: S’ha considerat com a error greu el fet de no entendre l’ajuda que ofereix
la botiga; és a dir, que l’usuari estigui confós i dubtant constantment, que no sàpiga
continuar, comprar el producte en comptes de crear la llista de la setmana, que l’
usuari tingui ganes de tancar la botiga i marxar a casa, que utilitzi el cercador de
productes per trobar ajuda perquè no sap continuar. És a dir, necessita ajuda en tot
moment.
Error Moderat: Necessitar una mica d’ajuda per part del moderador.
Tasca 5: Consulti la informació del producte Tomàquet Solís.
Error Greu: L’usuari compra el producte pensant que així li sortirà la informació que se
li demana.
Error Moderat: No veure la icona d’informació.
Tasca 6: Consulti les seves comandes, ja estiguin pendents o servides.
Error Greu: S’ha considerat com a error greu que els usuaris estiguin confosos durant
tot el procés, que dubtin de qualsevol pas que estan fent, que no entenguin la
diferència entre cistell, comanda i llista.
Tasca 7: Elimini un producte de la llista.
Error Greu: S’ha considerat com a error greu que l’usuari estigui confós des d’un inici,
que no vegi el menú que hi ha a la part de sota, que no entengui la diferència entre
llistat, comanda i cistell.
Error Moderat: Que tingui dificultat per trobar-lo.
Error Lleu: Que l’usuari es distregui.
Tasca 8: Consulti els productes que estan d’oferta. Quines ofertes hi ha?
Error Greu: Es considera com a error greu que els usuaris perdin la paciència perquè
no troben allò que busquen.
Error Moderat: Tenir problemes amb l’arbre de productes.
Tasca 9: De la llista de productes, ordeni’ls pel preu (PVP, Preu de Venda al Públic).
Error Greu: S’aprecia un error greu i és que un usuari s’hagi d’excusar, dient que no
sent bé l’ajuda del moderador perquè els colors de la botiga saturen la vista de
l’usuari.
Error Moderat: Necessitar ajuda per part del moderador per localitzar l’opció
d’ordenar els preus.
Error Lleu: Puntuar com a error lleu la utilització, per part de l’usuari, de l’ajuda per
poder completar l’exercici.
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5.2.2. Resultats obtinguts
vídeos i les enquestes.

dels

Aquest apartat està dividit en tres subapartats en els quals s’avaluarà:




Ruta que han utilitzat / seguit. (Subapartat 5.2.2.1)
S’avaluarà la ruta utilitzada per l’usuari.
On han dubtat? Per què? (Subapartat 5.2.2.2)
S’avaluarà si l’usuari ha dubtat durant el procés d’avaluació.
Principals dificultats que han trobat els usuaris. (Subapartat 5.2.2.3)
S’avaluaran els error que han comès en el moment de resoldre la tasca.

En aquest apartat no es tindran en compte els resultats de l’usuari N20, que seran analitzats
en l’apartat 4.3.
Per analitzar aquest resultats he fet una comparació dels resultats de les enquestes realitzades
amb la visualització dels vídeos. Primerament vaig llegir els comentaris dels usuaris i vaig
comparar-la amb la realització de la tasca de l’usuari per obtenint així els dubtes i els errors
dels usuaris.
Observant els enregistraments vaig observar les rutes que feien els usuaris per resoldre les
tasques i després vaig fer una comparativa entre tots els usuaris, establint així les rutes
optimes, les més llargues i les curtes.

5.2.2.1. Ruta que han utilitzat.
Un cop teníem les preguntes redactades, es va procedir a resoldre-les per tal de solucionar els
dubtes que van tenir els usuaris. Es va mirar de buscar les possibles solucions que podia tenir
cada tasca
S’ha optat per tres formes diferents a l’hora de realitzar la tasca. S’anomenen Ruta Ideal (I),
Camí més llarg (+L), Camí més curt (+C). Un cop acabades les proves d’usabilitat, es va haver d’
afegir una ruta més, anomenada Únic Camí (U) anomenat així per ser la ruta utilitzada per tots
els usuaris, inclosa jo.
TASCA 1
Ideal
Més curt
Més llarg

Comprar per Internet > Comprar > 1-si vols instruccions detallades > enllaç descàrrega
PDF
Comprar per Internet > Comprar > 2- Descarregar l’accelerador
Comprar per Internet > Comprar > 1-si vols instruccions detallades > enllaç descàrrega
PDF--- llegir el PDF i tornar a la pàgina anterior -----Comprar per Internet > Comprar > 2- Descarregar l’accelerador

Temps per realitzar la tasca : 5 a 15 minuts
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TASCA2
Ideal
Més curt
Més llarg

Llistes > Vull donar-me d’alta com a nou client> Omplir el formulari.
Iniciar la compra, parar i guardar.
Esperar 4 minuts. Automàticament surt una finestra per enregistrar-se.
O
Comprar > Acceptar comanda > vull donar-me d’alta com a nou client > Omplir el
formulari.

Temps per realitzar la tasca : 2 a 5 minuts
TASCA3
Cercar els productes per l’arbre i el cercador.
Ideal
Més curt Cercar els productes amb el cercador.
Més llarg Cercar els productes per l’arbre.
Temps per realitzar la tasca : 2 a 5 minuts

TASCA 4
Ideal
Més curt
Més llarg

Cercar producte > Informació producte > afegir producte a llista > Crear llista o escollir
llista.
Cercar productes > afegir al carro > de carro a llista.
Llistes > afegir producte a una llista >llegir ajuda> cercar producte> Informació de
producte>afegir producte a llista > Crear llistat o escollir llistat.

Temps per realitzar la tasca : 1 a 4 minut
TASCA 5
Cercar producte > consultar la informació
Ideal
Més curt Consultar la informació
Més llarg Cercar producte a través de l’arbre > consultar la informació
Temps per realitzar la tasca : 1 minut

TASCA 6
Llistes > comandes > Pendents o Servides
Ideal
Més curt
Comandes> Pendents o Servides
Més llarg
Temps per realitzar la tasca : 1 a 2 minut

TASCA 7
Ideal
Llistes >Seleccionar llistat a eliminar > eliminar producte de la llista> seleccionar producte
Més curt
a esborrar.
Més llarg
Temps per realitzar la tasca : 1 a 2 minut
TASCA 8
Ideal
Més curt
Més llarg

Ofertes > Escollir producte en oferta
Productes > Buscar producte en oferta dins de l’arbre de productes >ordenar per preu
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Temps per realitzar la tasca : 2 a 3 minuts
TASCA 9
Col·locar el ratolí sobre “PVP Unitari”, “Article llista” o “PVP”
Ideal
Més curt Ordenar productes per > “PVP Unitari”, “Article llista” o “PVP”
Més llarg
Temps per realitzar la tasca : 1 a 3 minut

La següent taula mostra el camí escollit per cada usuari. Tal com s’indica en la llegenda, les
preguntes que estan de color gris són preguntes que els usuaris no han realitzat. Les cel·les de
la taula que tenen una creu són tasques que no s’han completat.
Llegenda
Significat
Ideal
Camí més llarg
Camí més curt
Únic Camí

Usuaris
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25

TASCA
1
I
I
I
I
I
I
+L
I
I
I
I
+L
+C
I
I
I
I
I

Abreviatura
I
+L
+C
U

TASCA
2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TASCA
3
+L
I
I
+C
+L

I
I
I
I
I

I

I
+C
+L
+L
+C
+L
+L
+L
+L
+C

I
+L
I

TASCA
4
+L
I
+L
+L
+C
+L
+C
+C
+L

+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L

Significat
Pregunta no escollida
Tasca no completada

TASCA
5
I
I
I
I
I
I
+C
I
I
I
I
I
+L
+L
I
I
I

+L
+C
+L

I
I
I
I

Taula 7: Recorregut que han utilitzat els usuaris per resoldre la tasca
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TASCA
6

TASCA
7
I
I

U
U

I

Color

TASCA
8

TASCA
9

I

I
U
U
U
U
U
U
U
U
U

I
I
I

I
+C

I
I

U

+C
I

U
I
U
C
U

+C

I
I

I
I

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
En la següent taula, hi podem observar els resultats per tasca i ruta utilitzada per l’usuari. Es
recorda que l’usuari N20 no s’ha tingut en compte perquè és un usuari especial. Per tant, seran
vint-i-quatre usuaris en comptes de vint –i-cinc.

TOTAL

Tasca
1

Tasca
2

Tasca
3

Tasca
4

Tasca
5

Tasca
6

Tasca
7

Tasca
8

Tasca
9

Ruta Ideal

15

24

6

1

18

0

10

7

0

Camí + curt

1

0

4

4

1

1

0

0

3

Camí + llarg

2

0

9

14

2

0

0

0

0

Camí Únic

0

0

0

0

0

15

0

0

0

Total sense
respondre

0

0

5

5

3

8

13

17

21

Resposta incorrecta

6

0

0

0

0

0

1

0

0

Total usuaris

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Taula 8: Total d'usuaris que han fet la mateixa ruta

5.2.2.2. On han dubtat? Per que?
Tasca 1: L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els passos que
seguiria per instal·lar l’aplicació, que, un cop feta, es procedirà a executar.
El principal problema que han tingut els usuaris ha estat entendre la primera tasca.
L’enunciat és massa llarg i provoca confusió, ja que hi ha diversos usuaris que no saben què
significa “aplicació” o “executar”. La pregunta hauria de ser la següent:
“L’usuari es dirigirà al web www.pluscfresc.com. Posteriorment, hauria d’anar a l’apartat de
compra per poder portar a terme la resta de tasques.”
En aquesta pregunta, els usuaris no s’haurien perdut tant. De fet, s’haurien guiat per allò que
veien a la pàgina. El principal problema ha estat que buscaven la paraula clau “Instal·lar”. Com
que no l’han trobada, han començat els dubtes. Un altre problema ha estat la lletra. Aquesta
era petita i alguns dels usuaris tenien problemes per llegir-la. I, per últim, els usuaris havien de
llegir un manual i visitar els tres enllaços que hi ha a la pàgina per poder instal·lar i obrir la
botiga.
Tasca 2: Un cop vostè hagi accedit a la botiga de PlusFresh, s’haurà de registrar amb les dades
que li facilitem.
El principal problema que es troben els usuaris és que no hi ha cap opció per enregistrar-se.
Això fa que l’usuari pensi que ha d’anar a la pàgina web per fer-ho o buscar l’ajuda per a la
solució. El problema de l’ajuda és que la lletra és petita i els usuaris no la veuen bé. Finalment,
pregunten al moderador com han de fer la tasca.
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Tasca 3: Avui, per dinar, volem fer macarrons i sardines fregides. Per comprar els ingredients
mitjançant l’aplicació, utilitzi l’arbre de productes i el cercador per realitzar la compra.
(Enunciat per a usuaris Joves)
Tasca 3: Tenim un nadó a casa i no podem sortir a fer compra. La botiga PlusFresh ens permet
comprar les coses necessàries. Utilitzi l’arbre de productes i el cercador per comprar llet i
bolquers. ( Enunciat per a usuaris Adults)
Tasca 3: S’ha de preparar un pastís per als néts. Compri els productes necessaris per poder fer
aquest meravellós dolç. (Enunciat per a usuaris Sèniors)
Els usuaris han tingut problemes per buscar els productes perquè no està ordenat ni classificat
com ells ho busquen a la botiga. També han tingut dubtes al moment de comprar un producte
perquè no veien el botó de la cistella. Al moment de comprar productes frescs, s’ha de
seleccionar alguna de les opcions com, per exemple, el pes, que marca en grams. Hi ha usuaris
que van voler saber com ho havien de fer si volien comprar quilos. Aquests dubtes fan que el
procés de compra no sigui àgil ni gratificant per a l’usuari.
Tasca 4: Afegeixi un producte a una llista que s’anomenarà “Llista de la setmana”.
La lògica dels usuaris fa que molts d’ells dubtin d’allò que han de fer. Primer, intenten crear la
llista per després afegir-hi els productes. Però en aquest cas no es així. Primer de tot, s’ha de
buscar el producte i després crear la llista. Un altre dubte que han tingut ha estat relacionat
amb el menú de l’esquerra, ja que hi ha una opció de llista de la setmana que en comptes de
crear la llista, ens ofereix ajuda. Aquesta està incompleta i molts usuaris no l’entenen.
Tasca 5: Consulti la informació del producte Tomàquet Solís.
El primer dubte va ser trobar el producte, ja sigui a través de l’arbre o del cercador. Els usuaris
van comentar que l’arbre estava desordenat, ja que no hi havia la mateixa classificació que en
un supermercat. Altres van preguntar on era el cercador. A causa dels colors que té la
interfície, la vista dels usuaris se satura. Un cop l’usuari tenia la fitxa del producte, no veia el
botó d’informació perquè era petit i perquè creien que la descripció del producte era la
informació sol·licitada.
Tasca 6: Consulti les seves comandes, ja estiguin pendents o servides.
En el menú del cistell, hi ha una opció anomenada “Repassar comanda ”. Aquesta opció és per
revisar el cistell abans de realitzar la compra. Això va fer que els usuaris es confonguessin
perquè creien que era l’opció correcta. L’opció correcta està dins de la pestanya de llistats i la
seva funció és la de repassar les comandes que estan servides o pendents de servir.
Tasca 7: Elimini un producte de la llista.
Hi ha usuaris que no veuen el menú que hi ha a la part baixa del programa. En aquest, hi ha
una opció anomenada “Eliminar producte de la llista”. En prémer aquesta opció, apareix un
nou botó en l’apartat d’“Articles llistat habitual”, que ens permet eliminar els productes. Els
usuaris no veuen aquest canvi i pregunten al moderador el motiu pel qual no funciona l’opció
del menú.
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Tasca 8: Consulti els productes d’oferta. Quines ofertes hi ha?
No hi ha diferència entre productes i ofertes perquè no hi ha cap canvi en la interfície. Això fa
que l’usuari dubte d’allò que està fent i cregui que no és correcte. També afecta el fet que no
surti un missatge informant que s’està carregant. Tot això, degut a la lentitud.
Tasca 9: De la llista de productes, ordeni’ls pel preu (PVP, Preu de Venda al Públic).
Va haver usuaris que van comentar que la lletra petita i els diferents colors que té la botiga feia
que ho acabessin veient tot junt. Això fa que l’usuari dubti d’allò que està fent i pregunti al
moderador com ho ha de fer.

5.2.2.3. Principals dificultats que
han trobat els usuaris.
Les dificultats que han trobat els usuaris en la primera tasca han estat del tot variats. El
principal error és no llegir tot els passos, no entendre alguna paraula com, per exemple,
accelerador. L’usuari no sap què és això, només paraules clau com descarregar, ajuda,
instal·lador. Molts usuaris han optat per entrar al primer enllaç perquè volen comprar. És
important llegir el manual per poder fer la instal·lació. De fet, s’han d’escollir algunes opcions
en el procés d’instal·lació i la majoria de participants no vol llegir perquè té problemes visuals.

Il·lustració 22: Extreta de la Web www.plusfresh.com. Opció per instal·lar la botiga

Gairebé tots els usuaris buscaven l’opció d’instal·lar a la pàgina principal. Hi havia alguns que
no trobaven l’executable un cop descarregat.
En la segona tasca, els errors més comuns van ser buscar el registre en la pàgina principal. Un
altre error es cometia a l’hora d’omplir el formulari de registre perquè no es veu si el cursor
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parpelleja. En el cas del codi postal, el cursor es posiciona a la dreta en comptes de fer-ho a
l’esquerra. Això fa que l’usuari pensi que no ha canviat de posició i continuï insistint en el ratolí
o el tabulador per entrar a la cel·la.
En la tercera tasca, els usuaris pitgen la descripció del producte per afegir-lo a la cistella.
Tenen problemes per treballar amb l’arbre de productes. A més a més, no diferencien entre
producte i subnotes. De fet, no està ordenat alfabèticament i això rellenteix el fet de trobar el
producte desitjat. Un altre error és que es confonen el Pre-Articles amb el cistell.
Un dels error comesos en la tasca 4 va ser buscar l’opció d’afegir la llista a la finestra d’ articles
preselecionats. Un error molt comú entre els usuaris va ser intentar crear la llista per després
omplir-la amb els productes. Aquesta opció no està disponible. Primer, s’ha de buscar el
producte que es vol afegir i després s’ha de crear el llistat. Un altre error ha estat el fet de
comprar el producte que volen afegir al llistat. L’ajuda que hi ha en aquest apartat no és
entenedora per a alguns dels usuaris perquè tenen problemes visuals.
L’error més freqüent, exactament a la tasca 5, va ser el fet de no veure la icona d’informació.
Per aquest motiu, va haver usuaris que van comprar el producte. Aquests creien que, un cop
comprat, podrien visualitzar la informació dins del cistell.
A la tasca 6, l’error que es va cometre era entrar a “repassar la comanda”, opció que hi ha dins
del cistell de compra, en comptes de l’opció “comandes”, que hi ha dins de llistats. Un altre
error és que hi ha usuaris que no entenen a què es refereix la comanda. Ells no han fet cap
comanda, sinó una compra.
A la setena tasca, hi ha usuaris que tenen dificultat per veure el menú que hi ha al marge
inferior de la part esquerra del programa. L’error més comú és eliminar el llistat en comptes d’
eliminar un producte de la llista.
A la tasca 8, no hi ha errors importants. El problema va ser visual perquè els productes i les
ofertes tenen la mateixa estructura i, en canviar d’un a l’altre, no s’aprecia cap canvi.
A la tasca 9, els usuaris no tenen cap error. No obstant això, els costa una mica trobar l’opció
d’ordenar els producte, degut a la distribució de la interfície i els colors que acaben saturant la
vista.

5.3. Avaluacio d’un usuari especial.
A l’usuari en qüestió ( que anomenarem N20, doncs és el participant número 20) és una dona
de 50 anys i no ha utilitzat mai un ordinador.
Al moment de fer l’avaluació, em va demanar que l’ajudés pas a pas. En un principi, vaig
pensar que la seva avaluació no serviria perquè no havia utilitzat l’ordinador. Com a
moderadora, considero que vam ajudar en tot moment. Primer, se li va ensenyar com havia de
fer la tasca i, després, ella ho intentava fer.
Es va preguntar al tutor del projecte, al Toni Granollers, si es podia tenir en compte aquesta
sessió. La seva resposta va ser afirmativa però s’havia d’avaluar per separat, si doncs els
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resultats segurament distorsionarien el resultat global. No obstant, sonat que s’ha fet
l’avaluació sempre podem analitzar-ho i traure’n alguna conclusió.

5.3.1. Ruta que ha utilitzat.
Es van escollir les preguntes més senzilles per evitar estar incòmode en no saber realitzar-les.
Les preguntes escollides per a l’usuari N20 van ser les tasques 1,2,3,5, 6 i 8.
Les tasques 1, 2 ,3 van ser completades amb dificultat perquè l’usuari tenia problemes amb el
ratolí. També s’ha de remarcar que l’usuari tenia problemes visuals, els quals dificultaven la
realització de les tasques.
Com se li va indicar com fer les tasques, l’usuari N20 va utilitzar les rutes ideals o únic camí.
USUARIS TASCA 1 TASCA 2 TASCA 3 TASCA 4 TASCA 5 TASCA 6 TASCA 7 TASCA 8 TASCA 9
N20

I

I

I

I

U

I

Taula 9: Ruta que va utilitzar l’usuari especial

En el següent quadre, hi podem observar el temps que ha trigat l’usuari a resoldre cada tasca.
Cal recordar que l’usuari N20 va tenir ajuda del moderador.
Temps per tasca (Minutes)

Tasca 1

Tasca 2

Tasca 3

Tasca 5

Tasca6

Tasca 8

N20
Mínim
Màxim
Mitjana

4.59
4.59
4.59
4.59

11.33
11.33
11.33
11.33

4.54
4.54
4.54
4.54

0.89
0.89
0.89
0.89

0.31
0.31
0.31
0.31

0.91
0.91
0.91
0.91

Taula 10: Temps que ha trigat l’usuari a realitzar les tasques

La tasca 1 oferia un temps de 10 minuts i va ser realitzada en 4.59 minuts. La tasca 2, valorada
en un temps de 5 minuts, es va fer en 11.33 minuts. La tasca 3 constava d’un temps de 3
minuts i es va trigar a resoldre 4.54 minuts. La tasca 5 durava un temps d’uns 2 minuts. No va
haver cap complicació en realitzar-la. Va trigar 0.89 minuts. La tasca 6 es podia resoldre en dos
minuts i el temps que va utilitzar va ser de 31 segons. La tasca 8, amb 3 minuts per realitzar-la,
es va portar a terme en 91 segons.

5.3.2. On ha dubtat? Per que?
A la tasca 1: A l’usuari se li ha ensenyat, prèviament, com havia de fer l’exercici, però no com
havia de descarregar l’instal·lador. Va tenir problemes amb el ratolí com, per exemple, treure
el menú. De fet, sense voler, l’activava amb el ratolí.
A la tasca 2: Un cop va arribar a l’apartat d’omplir el formulari, dubtava de les dades que
s’havien d’introduir i del fet com s’havien d’introduir.
A la tasca 3: El principal dubte de l’usuari era com treballar amb l’arbre de productes. No
entenia la seva organització i no diferenciava entre els nodes i els productes.
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A la tasca 5: L’ usuari comprava el producte en comptes de consultar-lo. No coneixia el
significat de les icones.
A la tasca 6: Tenia problemes per llegir la lletra de la botiga. Un cop se li va llegir el que posava,
va completar la tasca.
A la tasca 8: No veia bé la lletra. Un cop va rebre ajuda, va realitzar la tasca sense cap dificultat.
Els dubtes més freqüents que va tenir aquest usuari van estar relacionats amb l’ús del ratolí i el
fet de trobar les tecles que necessitava.

5.3.3. Dificultats que ha trobat
l’usuari.
L’usuari no tingut gaire dificultats. Les tasques s’han realitzat dues vegades. Una d’elles amb el
moderador, que li acaba indicant com i què ha de fer. I, la segona, sense tenir al moderador al
costat, encara que des de la taula d’observació se li donin indicacions.
Per què es va deixar que aquest usuari realitzés les tasques dues vegades? Es pretenia que en
el moment de fer les tasques no es trobés desorientat. L’objectiu era que l’usuari guanyés la
suficient confiança en si mateix per poder treballar a gust i convertir aquesta avaluació en una
bona experiència.

5.4. Conclusio de l’avaluacio
recomanacions de disseny.

i

Un usuari sènior em va sorprendre amb el següent comentari:
“Això ho han de fer les marujis”.
Evidentment, li vaig preguntar per què em deia allò. Em va respondre el següent comentari:
“Prou feina tinc jo, imagina’t una dona gran, d’uns 80 anys, aproximadament.”
El principals problemes que té aquesta botiga són els següents:
1- La grandària de la finestra. No permet maximitzar-la. Això va fer que algun usuari amb
problemes visuals es molestés.
2- La lletra, en ser petita i de colors, dificulta la lectura.
3- La intensitat dels colors provoca la saturació de la vista.
4- Les icones són massa petites i no es distingeixen bé.
5- El llenguatge utilitzat no és el correcte.
6- L’arbre de productes no agilitza el procés de cerca.
7- La distribució de la interfície.
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Il·lustració 23: Captura de pantalla de la botiga Plus Fresh.

1- La grandària de la finestra. No se’ns permet maximitzar-la. Això va fer que algun
usuari amb problemes visuals es molestés.
Podem observar que la finestra té l’opció de maximitzar però, quan la seleccionem, en
comptes d’ampliar-se, se situa a la part superior esquerra. Els usuaris presenten dificultats per
llegir bé, degut al tipus de lletra, la seva grandària i els diferents colors que utilitza. El motiu
pel qual no es pot maximitzar és per la connexió remota al Servidor de Citrix. Per aquesta raó,
es veu tan petita.

Il·lustració 24: Connexió a l’entorn de Citrix
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2- La lletra, per ser petita i de colors, dificulta la lectura.
Una de les coses que més va molestar als usuaris va ser la mida de la lletra i els colors que
s’utilitzen. La tipografia és del tipus “Sans serif”. El disseny escollit és una lletra arrodonida i en
minúscules per facilitar la lectura. Les línies estan molt properes les unes de les altres i això
provoca que sigui poc llegible. La grandària per poder llegir bé hauria de ser entre 10 i 12 px. El
disseny de la tipografia per a una pantalla amb resolució de 1024x768 seria la correcta. Però la
pantalla obtinguda és d’una resolució molt menor als 600x800. A causa d’això, la lletra es veu
distorsionada, molt més petita i molt junta, causant, així, un disseny que dificulta la lectura.
Cal dir també que el color utilitzat en la tipografia també influeix en la seva llegibilitat. El color
emprat és el negre, però hi ha tres color més que intenten ressaltar o donar més importància a
algun producte. Per exemple, en l’arbre de productes s’intenta ressaltar tot els aliments
frescos amb diferents colors. El color blau fort és per al peix fresc i els mariscos; el color verd
és per a la fruita i la verdura i el color vermell és per a la carn fresca i els ous. Aquests colors
amb fons de color groc clar no es veuen bé, impedeixen la seva llegibilitat. Un altre color
utilitzat és el blanc, sobre el color blau fort. Aquest és llegible i no molesta a la vista de l’usuari.

Il·lustració 25: Informació del llistat de productes cercats.

La lletra emprada és l’Arial, amb una mida de 12 px , en negreta i forma arrodonida.
3- La intensitat dels colors provoca la saturació de la vista.
En la imatge anterior, hi podem veure que s’utilitzen els colors groc, vermell, taronja i blau. La
intenció principal és diferenciar cada bloc de la botiga. Per exemple, el color groc fa referència
als productes, llistats i ofertes. El vermell és el cercador. El blau és el llistat d’articles que
l’usuari pot comprar. I el taronja és el cistell de la compra. La idea és bona, però els colors no
són correctes. Haurien de ser colors que combinessin entre ells i no saturessin la vista. Per
exemple, podrien ser colors suaus. Es podria canviar el vermell pel color verd #9ed16b# i el
blau pel blau cel #B4F8E7.

Il·lustració 26: Taula de colors.

(Paleta de colors)
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Els colors utilitzats a la botiga actualment són del logotip de Plus Fresc. Podem observar que té
colors vius. El problema d’utilitzar aquest colors és la saturació de la vista de l’usuari. També
s’ha de remarcar i comentar que quan s’han fet anar aquests colors no s’ha tingut en compte
als usuaris que tenen discapacitat visuals.

Il·lustració 27: Logotip de la botiga online.

Si es vol tenir una bona llegibilitat, s’ha de tenir en compte la tipografia i el color emprat. Per
exemple, una lletra negra sobre fons groc té un gran impacte visual, però a la distància. Si la
informació que s’ha de llegir és a curta distància, el fons és contraproduent. És per aquest
motiu que els colors de fons no són adequats per a la botiga. Primer de tot, perquè és una
informació que s’ha de mirar d’a prop. Segon, el color de la lletra és el negre o el blanc. La
lletra blanca sobre un fons blau es veu bé, però el negre sobre els fons groc o taronja no
s’aprecia correctament. És per aquesta raó que es proposen colors clars o translúcids.
D’aquesta manera, es redueix l’impacte del fons de la botiga amb la lletra i així és més llegible.
A partir d’aquest colors, s’ha dissenyat la següent combinació. I es podrien utilitzar a la botiga
Plus Fresc.

Il·lustració 28: Taula de colors escollits

4- Les icones són massa petites i no es distingeixen bé.
El principal problema de les icones és que queden visualment ocultes pels colors de la botiga.
L’usuari pot tenir el punter sobre la icona però no arribar a veure-la. Si la pantalla tingués una
resolució més gran, les icones es veurien més.

Il·lustració 29: Captura de pantalla dels botons de la botiga online
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La icona d’informació, com que és del mateix color que el fons, queda oculta per a l’usuari.
Llavors, aquest pensa que forma part de la pàgina. Les icones de comprar, afegir o eliminar no
són suficientment grans o intuïtives per a l’usuari. Per exemple, la icona d’afegir està definida
amb un llapis. L’usuari pot no intuir el significat. La grandària que s’utilitza és de 16x16,32x32 i
de 48x48, que s’anomena estàndard de facto. Es poden utilitzar altres mides però ens podem
trobar amb l’inconvenient que no són suficientment llegibles.
La grandària de les icones hauria de ser de 32x32. Un exemple d’icones serien les següents:

Il·lustració 30: Exemple d'icones amb grandària correcta.

La primera icona representa la informació d’un producte. Amb l’altra icona, l’usuari tenia
problemes per veure-la degut a la seva mida i al seu color. En aquest cas, succeeix tot el
contrari. El color blau és més fort que el fons i la seva grandària ajuda de tal manera que és
més fàcil de localitzar.
En el cas del carret de la compra, les icones eren diferents i podem diferenciar quin és el carret
per afegir i/o eliminar productes. El principal problema era la seva mida.
La icona d’afegir productes a un llistat no era gens representativa amb la seva funció. Tot això
era perquè la icona d’un llapis s’utilitza per editar o modificar. En aquest cas, s’ha optat per
posar un quadern amb un llapis i els símbols de “+” i “-” per indicar si s’afegeix o s’elimina el
producte de la llista de la compra.
5- El llenguatge utilitzat no és el correcte.
Hi ha usuaris que no entenen el concepte “Comanda”. El client que utilitza la botiga online vol
realitzar una compra. Per aquest motiu, quan al participant se li demana que consulti les
comandes pendents o servides, busca automàticament la paraula “comanda”, que surt en la
opció del “carro de la compra”. Els usuaris també estan acostumats a utilitzar la paraula cistell
en comptes de carro. Aquest concepte és comú i emprat als supermercats o grans superfícies,
però normalment no s’usa en el cas de les botigues online.
6- L’arbre de productes, no agilitza el procés de cerca.
Els usuaris no entenen el funcionament de l’arbre de productes. Estan acostumats als
supermercats que estan agrupats per seccions. Alguns exemples són les seccions de la fruita i
les verdures, la secció dels embotits, entre altres. La botiga s’ordena en grups de productes
similars, seguint l’exemple anterior. Les fruites i verdures es troben dins del grup de Fruita i
verdura fresca. Per una altra banda, la secció d’embotits està en la d’Embotits i pernils. No
obstant això, els plats precuinats estan a la secció de Primers plats. Hi ha grups com, per
exemple, esmorzar, berenar i dolços que no especifiquen en què consisteixen i, per tant,
desorienten el client.
L’arbre té tres nivells. Per exemple, a la secció “Aigua, refrescos i cervesa” també hi ha
diferents subseccions. Un d’aquests exemples seria “Cola, taronja i llimona, Gasoses,...”.
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Alhora, dins de cada subsecció, hi ha els nodes de l’arbre, que serien els productes. Si
continuem fent referència a la subsecció de “Cola”, tindríem “Normal, Light, sense Cafeïna ,...”
Un cop seleccionat el Node, a la zona de productes, ens hi sortiria un llistat amb els diferents
formats de la Coca Cola que hi ha disponibles.

Il·lustració 31: Menú lateral esquerra de la botiga online

Crec que es podria simplificar. Podríem deixar l’arbre de productes només amb dos nivells i
ordenar cada nivell de manera alfabètica. Les agrupacions de productes es realitzarien igual
que les seccions que té el supermercat. Així, facilitaríem la cerca als usuaris.
7- La distribució de la interfície.
Apartat de productes, llistes i ofertes.
Aquest apartat consta de tres pestanyes, que podrien ser substituïdes per un menú
desplegable vertical en forma. Aquí guanyaríem una mica de rapidesa i agilitat per carregar les
dades.
El menú de productes i ofertes es podria organitzar de tres maneres diferents: mitjançant un
Card Sorting, on els usuaris ordenen el contingut segons el seu criteri; ordenant els productes
alfabèticament o bé utilitzar la mateixa distribució que hi ha al supermercat. Els usuaris que
han realitzat les proves d’usabilitat no han treballat correctament amb l’arbre de productes
actual.
En la pestanya de llistes trobem dues opcions, llistats de compra i comandes. En aquest
apartat, hi observem que el llenguatge emprat no és el més idoni perquè molts usuaris no
entenen el concepte de llistes ni de comanda. S’hauria d’utilitzar un llenguatge més descriptiu
com, per exemple, “productes a comprar” i “compres pendents d’entrega”. El submenú que hi
ha a la pestanya s’hauria de posar com si fos una barra superior a la qual es pogués tenir accés
en qualsevol moment de la compra.
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Il·lustració 32: capçalera de la botiga online Plus Fresc

En la imatge anterior, hi tenim localitzats el menú, al lateral esquerre, sota del logotip de la
botiga. En el centre, hi trobem el cercador i, a la dreta, l’ajuda. Però no hi ha cap opció visible
perquè un usuari es registri o inici secció. Per millorar-ho, s’hauria de posar el registre o bé el
login s’hauria de situar en el lateral esquerre, entre el logotip i el menú o en el lloc del
cercador. Degut a una de les tasques a realitzar, els usuaris necessitaven ajuda per poder
registrar-se.
Les estructures “articles preseleccionats” i “Carro de la compra” són encertats però massa
petits segons els patrons de disseny del lloc Web en aplicar el Grup F – Comerç electrònic bàsic
i Grup G – Comerç electrònic avançat.
Segons el patró del grup F, el cistell de la compra ha de tenir un accés fàcil i la informació del
producte del cistell ha d’estar detallada. Si s’aplica alguna taxa o despeses d’enviament, s’han
de mostrar els càlculs. També han de ser visibles els subtotals. En el cas de la zona d’articles,
s’ha de tenir en compte la informació del producte, la seva maquetació i evitar l’ “scroll” de la
pàgina. Per captar l’atenció del client, s’ha de tenir cura de la moneda emprada i el preu del
producte.
La botiga hauria d’informar de la disponibilitat del producte i si aquest no hi és en estoc, per
quin pot ser substituït o quan tornarà a estar disponible. No s’aconsella tenir moltes finestres
emergents.
El patró del grup G ens indica que als clients de la botiga els agrada veure els productes
recomanats o poder valorar un producte, ja sigui en forma de comentari, amb el botó d’enviar
a un amic o amb l’opció de valoració per estrelles. Sempre s’ha d’informar a l’usuari de la
política de privacitat i d’ús i facilitat d’accés. Els clients han de poder consultar els registre de
les compres i l’històric d’aquestes, classificat de forma que puguem contemplar les compres
pendents d’entrega, les últimes compres realitzades i l’històric de les compres.
El patró del grup F també parla de les formes d’entrega, el pagament i tot allò referent a
l’apartat de finalització de la compra. En aquest projecte, no s’hi ha avaluat aquest procés.
Conseqüentment, no es parlarà d’aquestes característiques.
Si apliquéssim els patrons F i G a la botiga online de Plus Fesc, observaríem que l’accés al cistell
i als productes que tenim comprats és molt senzill a causa de la separació per zones que té la
botiga. També es mostren tots els càlculs com el subtotal, la taxa de transport i el total.
Pel que fa a la maquetació dels articles, es podria millorar fent una quadrícula amb una imatge
del producte, el nom del producte i el preu.
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Disposem d’una icona d’informació, cosa que facilita una informació extra sobre el producte. El
principal problema d’aquesta icona és que la informació que mostra no és completa o no es
disposa d’ella. També s’hauria de poder escollir el format de la compra. Per exemple, per
comprar 1 Kg de sardines, s’ha d’introduir 1000 grams. Els únics formats de compra que hi ha
disponibles són els grams i les unitats.
La botiga no té disponible la pantalla completa, cosa que podríem evitar l’scroll que hi ha
actualment a la pàgina. En la zona d’articles, hi podem observar dos preus, PVP i PVP unitari.
Aquesta informació extra del preu d’una unitat és interessant però depenent del producte,
porta a la confusió. L’únic lloc en què podem observar amb quina moneda s’està treballant és
en els càlculs que es realitzen de la compra.
No mostra als usuaris si hi ha un estoc. Si en escollir un producte no és en estoc, surt una
finestra emergent informant l’usuari i preguntant-li què desitja fer, si vol substituir per una
altra marca amb característiques similars o no comprar el producte.
Una de les coses que sí s’haurien de millorar té a veure amb les finestres emergents. Per a
qualsevol informació o operació extra que es desitja fer, s’ha de tramitar a través d’una
finestra emergent.
En el cas del patró G, la botiga no aplica l’opció de poder comentar, servei de valoració per a
estrelles o botó “enviar a un amic”. Tampoc tenim recomanacions de productes.
No tenim cap opció per consultar, des de la botiga, la política de privacitat ni la d’ús.
Tanmateix, si anem cap a ajuda o al Web de www.plusfresc.es , sí ho podem consultar.
I pel que fa al fet de mostrar l’històric de compres, sí tenim una pestanya per poder consultar
les comandes i els llistats de la compra que l’usuari hagi realitzat. L’únic problema d’aquest
apartat és el llenguatge emprat.
La imatge següent és com es veuria la botiga aplicant els consells de disseny, sense aplicar el
patró de disseny F i G.
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Il·lustració 33: Disseny de la botiga aplicant els consells de disseny.

En aquesta imatge, s’hi veurien les modificacions aplicant els patrons F i G i les modificacions
anteriorment citades.

Il·lustració 34: Disseny de la botiga aplicant els consells de disseny i els patrons F i G.
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Capítol 6: Conclusio del TFC
6.1. Conclusio
En l’apartat 5.4, s’hi fa una conclusió àmplia sobre els resultats obtinguts i s’ofereixen també
unes recomanacions de disseny. En el transcurs d’aquest projecte (recordem que va començar
molt abans de la data de finalització) han canviat moltes coses en el disseny Web, una de les
quals és l’anomenem “responsive design”. Aplicar aquest tipus de disseny ens permet adaptar
les resolucions i mides de qualsevol aplicatiu a qualsevol pantalla, així els elements de la
interfície ( la botiga en el nostre cas). Aquesta tècnica és pot aplicar gracies a les noves
versions del HTML5 i del CSS3, permeten així que un únic disseny s’adapti a les característiques
de la pantalla. Una pàgina molt interessant és una infografia que podem visitar a la pàgina:
https://www.behance.net/gallery/Why-do-you-need-Responsive-Web-DesignInfographic/9930059 (Nawshad, 2014) que ens mostra i explica el disseny responsive i els
beneficis que podem obtenir d’aplicar-la.
Considero que el principal problema de la botiga és que la pantalla és petita. Si s’hagués pogut
aconseguir una pantalla completa, es podria haver treballat d’una forma molt més còmoda.
Una de les coses que més m’ha agradat de la botiga ha estat el fet que l’usuari és pogués
confeccionar la seva llista de la compra, lo que no m’ha agradat de la llista de la compra és que
el 100% dels usuaris tinguessin dificultats per realitzar-la.
Un altre error que considero molt greu és el tenir que realitzar una instal·lació de la botiga, si
és revisa el grau de completesa de al tasca 1 podem dir que el 25% del usuaris no completen la
tasca. El considero greu perquè es una quota de mercat elevada i que no realitzar cap compra.
Per tant son ventes perdudes. Si l’aplicació s’encarés cap a la franja d’edat sènior, la botiga
Plus Fresc podria cobrir una quota de mercat poc aprofitada i augmentar així les ventes.
Què hagués canviat del projecte? Les tasques dels usuari, principalment. Hauria afegit el
procés de pagament. En un principi, era una de les tasques que volia que realitzessin els
usuaris, però les sessions s’haurien allargat massa. Conseqüentment, vaig preferir centrar les
tasques en la interfície principal. També hages canviat la forma de valorar el grau de dificultat
afegint-lo a la enquesta i que el usuari pogués valorar de 1 sense dificultat a 5 molt difícil.
M’hauria agradat canviar alguna cosa. Hauria passat una enquesta en diferents botigues Plus
per convidar als clients de la botiga real a realitzar l’avaluació al laboratori de la UdL.
De tot el procés del projecte, la part que més em va agradar va ser la que estava relacionada
amb el fet de realitzar i analitzar les 25 sessions portades a terme al laboratori. El motiu pel
qual hem va agradar va ser la il·lusió de molts dels usuaris a realitzar la sessió d’avaluació.
Un cop fetes les avaluacions, al hora de realitzar el anàlisis, en el moment de visualitzar els
vídeos, varies vegades, escoltant els comentaris dels usuaris, més d’un hem va fer somriure
amb algun renec. El poder aplicar tot lo que havia après sobre IPO hem va fer reafirmar que és
una de les sortides de la informàtica que m’agrada.
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Per finalitzar, crec que l’anàlisi del projecte pot ajudar a millorar les vendes de la botiga online, aplicant les millores citades en el capítol anterior. Un suggeriment respecte a la millora de
les anàlisis de mercat de les empreses és que s’hauria de tenir en compte que la franja sènior
del enquestats ha mostrat el seu disgust en no poder visualitzar correctament els continguts
informàtics de la botiga. L’entitat haurà d’estar oberta per implementar un altre tipus
d’estratègia per al sector en qüestió.

6.2. Propostes de millora i línies
futures
Com a línia futura, proposaria realitzar una avaluació amb el software de Eye tracker. Aquest
aplicatiu ens permet comprovar on para el focus dels nostres ulls quan naveguem per una
pàgina Web. Es podria fer la mateixa avaluació que hem treballat en aquest projecte.
Una proposta interessant de millora seria realitzar una comparativa dels resultat extrets del
Morae amb els resultats extrets d’una avaluació amb Eye tracker. Es podria comparar el
resultat en les dues avaluacions i, amb les conclusions obtingudes, podríem proposar una
millora de la botiga on-line molt més acotada i exacta.
Una altra proposta interessant seria adaptar la botiga aplicant un filtre per edats, en què
s’aplicaria diferents tonalitats i grandàries. D’aquesta manera, facilitaríem el fet de poder
treballar confortablement amb l’aplicatiu. A més a més si apliquéssim un disseny responsive
eliminaríem el problema de la grandària de la pantalla i milloraríem significativament el
funcionament de la botiga.
Una línia futura molt interessant seria fer una app de la botiga. Les avantatges de realitzar
aquest tipus d’aplicació, és la disponibilitat que tenen els usuaris per realitzar la compra en
qualsevol lloc i moment. L’avantatge seria realitzar un app aplicant un responsive design,
simplificant i millorant la interfície de la botiga, per poder-la utilitzar des de un mòbil o una
tablet.

Pàgina 92

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia consultada
Cites

Pàgina 93

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Pàgina 94

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Bibliografia
Garcia Yagüe, S. Interacció humana amb Ordinadors : estudi de tècniques d'avaluació de la
usabilitat deweblogs. Consultat de Dipòsit de la Recerca de Catalunya:
http://hdl.handle.net/10609/411
Roche Jodar, I.. Estudio de la usabilidad en la administración pública municipal on-line.
Consultat
de
Dipòsit
de
la
Recerca
de
Catalunya:
http://hdl.handle.net/10609/636http://hdl.handle.net/10609/636
ISO 13407:1999. (1999). Consultat de Human-centred design processes for interactive systems:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13407:ed-1:v1:en
Llei Orgànica 15/1999. (1999). Consultat el 12 Març 2012, a BOE núm 208:
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
Real Decret Legislatiu 4/2004. (2004). Consultat el Agosto 2014, a Noticias Juridicas:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t4.html#a11
Real Decreto 1777/2004. (2004). Consultat el Agosto 2014, a Noticias Juridicas:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1777-2004.t7.html#anexo
ISO 9241-210:2010. (2010). Consultat de Ergonomics of human-system interaction -- Part 210:
Human-centred
design
for
interactive
systems:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52
075
Agencia Española de Protección de Datos. (2011). Consultat el Agost 2014, a Llei 2/2011:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/indexides-idphp.php
ISO/IEC 25010:2011. (2011). Consultat de Systems and software engineering -- Systems and
software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software
quality models: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=35733
Amaia

Calvo-Fernández,
S.
O.
UOC.
Consultat
el
2014,
a
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9865/1/PID_00176614.pdf

Associació Interacció Persona -Ordinador. Consultat de http://www.aipo.es
Braun, K. (2003). Usabilitat. Anaya Multimedia- Anaya Interactiva.
Busto Menéndez , C. Usabilitat en les pàgines Web. Consultat de Dipòsit de la Recerca de
Catalunya: http://hdl.handle.net/10609/440
Calvo-Fernández Rodríguez, A., Ortega Santamaría, S., & Valls Saez, A. . Universitat Oberta de
Catalunya.
Consultat
de
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9865/1/PID_00176614.pdf

Pàgina 95

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
Campillo Pérez, A. Usabilidad de sitios web para personas de la tercera edad. Consultat de
Dipòsit de la Recerca de Catalunya: http://hdl.handle.net/10609/457
Cañas, J., Salmerón, L., & Gámez, P. El factor humano. Consultat el 2014, a AIPO llibres digitals:
http://www.aipo.es/libro/pdf/02FacHum.pdf
Carlson, J., Malina, T., & Fleishman , G. (1999). Navegación : las mejores webs. Gustabo Gili.
Carreras, O. . Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en una evaluación
heurística.
Consultat
el
2012,
a
Usable
accessible:
http://olgacarreras.blogspot.com.es/2012/03/estandares-formales-de-usabilidad-ysu.html
Carreras, O. Metodología DCU MPIu+a. Consultat el 2013, a Usable accesible:
http://olgacarreras.blogspot.com.es/2008/03/metodologa-dcu-mplua.html
Carreras, O.
Usable y Acessible. Consultat el 19 Junio
http://www.usableyaccesible.com/servicio_analista_interfaz.php

2014,

a

Chalkmark. Consultat el 2014, a http://www.optimalworkshop.com/
Colorcombos. Consultat el 16 Octubre
schemes/211/ColorCombo211.html

2012, a http://www.colorcombos.com/color-

Crazyegg. Consultat el 2014, a http://www.crazyegg.com/#
Deborah, J. M., & Marilyn, M. (1994). A basic framework for cost-justifying usability
engineering. Orlando: Academic Press.
Diseño

Centrado en el Usuario.
Consultat
http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/dcu/

el

2014,

Diseño

web
adaptable.
Consultat
el
2014,
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web_adaptable

a

GRIHO

a

-

UdL:

Wikipedia:

Dix, A. J., Finaly, J., Abowd, G. D., & Beale, R. (1998). Human-Computer interacion. Printice Hall
Europe.
Dumas, J. S., & Redish, J. C. (1999). A practical guide to Usability testing. Intellect.
Farrà Pallerols, R. Anàlisi i Estudi del Portal www.paeria.es. Consultat de Dipòsit de la Recerca
de Catalunya: http://hdl.handle.net/10609/1052
Fernández-Coca , A. (1998). Producción y diseño gráfico para la World Wide Web. Paidós.
Gea, M., & Gutiérrez, F. L. El diseño. Consultat el 2014, a AIPO llibres digitals:
http://www.aipo.es/libro/pdf/05Diseno.pdf
Granollers i Saltiveri, T., & Lorés Vidal, J. Introducció a la Interacció Persona – Ordinador.
Consultat el 2014, a AIPO llibres digitals: http://www.aipo.es/libro/pdf/01Introd.pdf

Pàgina 96

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
Granollers i Saltiveri, T., Lorés Vidal, J., & Cañas Delgado, J. J. (2005). Disseño de sistemas
interactivos centrados en el usuario. Editorial UOC.
Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades. Consultat el 2014, a
GRIHO - UdL: http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/fases-mpiua
Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Interacció de Dades ( GRIHO). Consultat de
GRIHO - UdL: http://griho.udl.cat/ca/inici.html?__locale=ca
Guérin , B.-A. (2012). Gestión de proyectos informáticos. Desarrollo, anàlisis y control. ENI.
Hewett, B. C. (1992). Human-Computer Interaction. ACM SIGCHI Curricula.
Integración de la accesibilidad en el diseño.
http://www.uiaccess.com/JustAsk/es/background.html

Consultat

el

2012,

a

ISO 13407 is dead. Long live ISO 9241-210!
Consultat el 2012, a UserFocus:
http://www.userfocus.co.uk/articles/iso-13407-is-dead.html
ISO 13407: Human Centred Design Process for Interactive Systems. Consultat el 2012, a
UserFocus: http://www.userfocus.co.uk/resources/iso9241/iso13407.html
ISO 13407:1999. Consultat el 2012, a Human-centred design processes for interactive systems:
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=21197
ISO 9241 - 11.
Consultat el 2012, a Ergonomic requirements for office work :
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/acsd/vt09/ISO9241part11.pdf
ISO 9241-171:2008. Consultat de Ergonomics of human-system interaction -- Part 171:
Guidance
on
software
accessibility:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39
080
ISO 9241-210:2010. Consultat el 2012, a Ergonomics of human-system interaction -- Part 210:
Human-centred
design
for
interactive
systems:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumbe
r=52075
ISO 9241-210:2010. Consultat el 2013, a Ergonomics of human-system interaction -- Part 210:
Human-centred
design
for
interactive
systems:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnum
ber=52075
ISO standards. Consultat el 2013, a Usability Partners: http://www.usabilitypartners.se/aboutusability/iso-standards
ISO/IEC 25010:2011. Consultat el 2012, a Systems and software engineering -- Systems and
software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- System and software
quality
models:

Pàgina 97

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=
35733
Jiménez Jiménez, C. Usabilidad de PDA's. Consultat de Dipòsit de la Recerca de Catalunya:
http://hdl.handle.net/10609/536
Krung, S. (2001). No me hagas pensar. Una aproximación a la usabilidad. Person Educación.
La Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad aplicad al diseño y desarroll de sitios web.
Consultat el 2012, a http://es.scribd.com/doc/19452307/11/Esquema-del-MPIu-a
La nueva ISO 9241-210 ya no habla sólo de recomendaciones. Consultat el 2013, a
http://www.sortega.com/blog/la-nueva-iso-9241-210-ya-no-habla-solo-derecomendaciones/
Loop11. Consultat el 2014, a http://www.loop11.com/
López Correa, M. E. Aproximación a la Usabilidad en el e-Commerce español : Diseño centrado
en el Usuario parael sector hotelero. Consultat de Dipòsit de la Recerca de Catalunya:
http://hdl.handle.net/10609/428
Lorés, J., & Gimeno, J. M. Metáforas, estilos y paradigmas. Consultat el 2014, a AIPO llibres
digitals: http://www.aipo.es/libro/pdf/03Metafo.pdf
Lorés, J., Sendín, M., & Agost, J. Evaluación. Consultat el 2014, a AIPO llibres digitals:
http://www.aipo.es/libro/pdf/04Evalua.pdf
Macaulay, L. (1995). Human computer interaction for software designer. Internat Thomson
Compuert Press.
Maddix, F. (1990). Human-computer interaction: Theory and practice. Ellis Horwood.
Manchón, E. Evaluación heurística (o por expertos) de la usabilidad. Consultat el 2010, a
alzado.org: http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=74
Martínez, A., & Cueva, J. M. Estándares y guías. Consultat el 2014, a AIPO llibres digitals:
http://www.aipo.es/libro/pdf/09Estand.pdf
Masip Ardévol, L., Comella Casado, I., Granollers Saltiveri, T., & Oliva Solé, M. (2010). Estudio
de usabilidad del portal del ciudadano: www.60 .es. UdL, Grupo de investigación en
interacción persona ordenador y integración de datos (GRIHO). .
Mocho Mas, V. Estudi d'usabilitat : Aplicació a la web de la Conselleria de Sanitat. Consultat de
Dipòsit de la Recerca de Catalunya: http://hdl.handle.net/10609/863
Monerris Cabrera, P. V. Introducción y consejos de Accesibilidad Web. Consultat el 2010, a
http://www.slideshare.net/andreskarp/presentacin-de-pedro-monerris
Morae . Consultat el 2014, a Techsmiths: http://www.techsmith.com/morae.html

Pàgina 98

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
Morae

Add-In for Microsoft Word User Guide.
Consultat el 2010, a
http://download.techsmith.com/morae/docs/onlinehelp/3.1/Morae-Add-In-for-WordHelp.pdf

Morae tutorials. Consultat el 2010, a Techsmith: http://www.techsmith.com/tutorialmorae.html
Morante Barragan, J. F. Usabilitat de continguts web. Consultat de Dipòsit de la Recerca de
Catalunya: http://hdl.handle.net/10609/899
Moré Martí, A. MIPu+a: El modelo de proceso centrado en el usuario como metologia ágil.
Consultat
de
Dipòsit
de
la
Recerca
de
Catalunya:
http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/45841/More.pdf?sequence=2
MPIu+a. Consultat el 2014, a http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/fases-mpiua/
Mur López, C. Diseño e implementación de un gestor para realizar evaluaciones heurísticas.
Consultat de Dipòsit de la Recerca de Catalunya: http://hdl.handle.net/2072/4560
Nawshad, J. (2014). Behance. Consultat de https://www.behance.net/gallery/Why-do-youneed-Responsive-Web-Design-Infographic/9930059
NetMadrid. Consultat el 2010, a Precios: http://www.netmadrid.com/precios.php
Nielsen , J., & Tahir, M. (2002). Usabilidad de páginas de inicio : análisis de 50 sitios web.
Prentice Hall.
Nielsen, J. (1995). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Consultat de Nielsen
Norman Group: http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
Nielsen, J. (1995). Characteristics of Usability Problems Found by Heuristic Evaluation.
Consultat de Nielsen Norman Group: http://www.nngroup.com/articles/usabilityproblems-found-by-heuristic-evaluation/
Nielsen, J. (1995). Severity Ratings for Usability Problems. Consultat el 2014, a Nielsen Norman
Group:
http://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usabilityproblems/
Nielsen, J. (1995). Severity Ratings for Usability Problems. Consultat el 2014, a Nielsen Norman
Group:
http://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usabilityproblems/
Nielsen, J. (1995). Summary of Usability Inspection Methods. Consultat el 2014, a Nielsen
Norman Group: http://www.nngroup.com/articles/summary-of-usability-inspectionmethods/
Nielsen, J. (2000). Usabilidad. Diseño de sitios Web. Madrid: earson Educación S.A.
Nielsen, J. Nielsen Norman Group. Consultat el 2014, a http://www.nngroup.com/

Pàgina 99

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
Normas

Usabilidad.
Consultat
el
2012,
http://www.imaginar.org/taller/usabilidad/docs/normas_usabilidad.pdf

a

Observant. Consultat el 2014, a http://observant.com.au/
Office 2007. Consultat el 2010, a http://office.microsoft.com/es-es/support/comprarmicrosoft-office-2007-HA010361675.aspx
Plus Frésc. Consultat de http://www.plusfresc.es/
Plus Frésc. Consultat de http://www.plusfresc.com/
Ramon Rodríguez, J., Garcia Mínguez, J., & Lamarca Orozco, I. (2007). Gestión de proyectos
informáticos: métodos, herramientas y casos. UOC.
Rigó, A. Diseño Web Adaptable. Consultat el 2014, a http://www.antoniorigo.com/disenoweb-adaptable/
Román Ruiz del Moral, V. Usabilitat en entorns de telèfons mòbils. Consultat de Dipòsit de la
Recerca de Catalunya: http://hdl.handle.net/10609/871
Sánchez Tortosa, M. Usabilitat en les webs elàstiques formatives. Consultat de Dipòsit de la
Recerca de Catalunya: http://hdl.handle.net/10609/505
Schmitt, C. (2009). CSS para diseño web. Anaya Interactiva.
Shrestha, S. (2007). Software Usability Research Laboratory.
http://usabilitynews.org/a-review-of-morae-for-usability-testing/

Consultat

de

Silverback 2.0. Consultat el 2014, a http://silverbackapp.com/
Spolsky, J.
Usability Testing with Morae. Consultat el 2010, a joelonsoftware:
http://www.joelonsoftware.com/articles/UsabilityTestingwithMorae.html
Sutil García, P. Interacció Humana amb els ordinadors :Usabilitat de dispositius mòbils
SmartPhones . Consultat de Dipòsit de la Recerca de Catalunya:
http://hdl.handle.net/10609/488
Tarifa

Movistar.
Consultat
el
2010,
a
Gsmspain:
http://www.gsmspain.com/tarifas/movistar/prepago/22-tarjeta-movistar.html

Tasks in Manager. Consultat de Techsmith: http://www.techsmith.com/tutorial-morae-tasksin-manager.html
Techsmith - Buy Morae.
morae.html

Consultat el 2010, a http://www.techsmith.com/morae-get-

Techsmith
online
store.
Consultat
el
2010,
http://shop.techsmith.com/store/techsmit/en_GB/home/ccRef.en_US

Pàgina 100

a

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc
Testes

de Usabilidade com o Morae.
Consultat el 2010, a Usabilidoido:
http://www.usabilidoido.com.br/testes_de_usabilidade_com_o_morae.html

The Observer XT. Consultat el 2014, a http://noldus.com/
Toni Granollers i Saltiveri, J. L. (2005). Interfícies multimèdia. Barcelona: UOC.
Travis, D.
Heuristic Evaluation with Morae. Consultat el 2010, a UserFocus:
http://www.userfocus.co.uk/articles/morae-he.html
Trifonov, D. (2013). TechSmith Blog. Consultat de http://blogs.techsmith.com/tips-howtos/stop-guessing-improve-ux-eye-tracking-mygaze-morae/
Tusalario. Consultat el 2010, a http://www.tusalario.es/main/salario/comparatusalario
Usabilitat. Usabilitat per a tots. Consultat de http://usalo.es
Usability first. Consultat el 2010, a http://www.usabilityfirst.com/
Usability Activity Log . Consultat el Fora de servei, a www.bitdebris.com
Usability Net. Consultat el 2010, a http://www.usabilitynet.org/
Usability Test. Consultat el 2014, a www.usabilitytest.com/
usability.gov Improving the user experince. Consultat el 2010, a http://www.usability.gov/
Usable Experience. Consultat de http://www.usablexperience.com/review-techsmith-morae3-usability-testing
User Experince Professionals Association. Consultat el 2010, a http://www.upassoc.org/
User-centered design. Consultat el 2012, a Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Usercentered_design
Userfly. Consultat el Fora de servei, a www.userfly.com
UserTesting. Consultat el 2014, a http://www.usertesting.com/
Viladrich Vilaseca, E. (2009). Implementació d’un instrument de mesura de la qualitat del servei
d’un
supermercat
online.”.
Consultat
de
http://repositori.udl.cat/handle/10459.1/45620?show=full
Windows 7 Home Premium. Consultat el 2010, a http://emea.microsoftstore.com/es/esES/Microsoft/Windows-7-Home-Premium
Windows 7 Professional. Consultat el 2010, a http://emea.microsoftstore.com/es/esES/Microsoft/Windows-7-Professional
Windows
7:
Precios
oficiales.
Consultat
el
http://www.dosbit.com/plataformas/windows-7-precios-oficiales

Pàgina 101

2010,

a

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Pàgina 102

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Cites
“Disciplina relacionada amb el disseny, implementació i avaluació de sistemes informàtics
interactius per a ús d’éssers humans i amb l’estudi dels fenòmens mes importants amb els
quals està relacionat”
(Hewett, B. C. (1992). Human-Computer Interaction. ACM SIGCHI Curricula)

“S’afirma fins i tot que la usabilitat millora la productivitat dels usuaris i incrementa la seva
moral, redueix costos de formació i de documentació, i permet, per exemple, augmentar quota
de mercat”
(Toni Granollers i Slativeri, Jesus Lorés Vidal, José Juan Cañas Delgado; 2005. Interfícies
multimèdia, UOC, pàg 13; Barcelon: Eureca Media S.L.)

“La usabilitat dirigeix el Web. Dit d’una manera més senzilla , si el client no pot trobat un
producte , no el compra.
El Web és l’entorn en què el poder està a les mans dels usuaris. L’usuari és el que fa “clic” al
ratolí, és el que ho decideix tot. És tan senzill anar a qualsevol altre lloc que la competència de
tot el món està a només un clic. ”
(Jakob Nielsen, Usabilitat.Disseny de lloc Web; pàg 9; Madrid 2000; Pearson Educación S.A.)

“ És una metodologia estructurada de desenvolupament d’un producte que implica
usuaris a través de totes les etapes de desenvolupament del mateix. ”

als

(Olga Carreras, “ Blog: Usable accesible”;
http://www.usableyaccesible.com/servicio_analista_interfaz.php)

“La aplicació d’un punt de vista sistemàtic, disciplinari i quantificable cap al desenvolupament,
operació i manteniment del software; és a dir l’aplicació de la IS ”
(Toni Granollers i Saltiveri, Jesus Lorés Vidal, José Juan Cañas Delgado; 2005. “Disseño de
sistemas interactivos centrados en el usuario”, pàg 122 ; Apartado 3.2 “La Ingeniería del
Software” Editorial UOC.)
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ANNEXOS
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ANNEX I
Document 1
Guia del moderador.
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Bon/a dia/tarda, sóc el/la MODERADOR/A, i l’acompanyaré durant la realització
d’aquest test.
Abans de començar, volia agrair-li la seva participació i que hagi acceptat avaluar la
botiga on-line de Plus Fresc.
Primerament, volia informa-li d’alguns aspectes.
Li volia aclarir que vostè, en cap moment, és avaluat. Només volem comprovar el
funcionament de la botiga Plus Fresc. Si en algun moment vostè no sap com realitzar
alguna tasca, li agrairia que ho informés, ja que haurem de trobar punts per millorar la
botiga on-line de Plus Fresc.
Un cop realitzat el test, farem un estudi per trobar les dificultats que hagin tingut altres
usuaris com vostè i així millorar la botiga. Per tant, li agrairia que em donés el seu
permís per poder enregistrar la sessió; a tal efecte, li facilitarem un document per
signar, on vostè ens donarà la seva aprovació.
En què consisteix el test?
El test consisteix a realitzar diferents tasques a la botiga on-line de Plus Fresc,
www.plusfresc.es. Després de realitzar cada una de les tasques, li sol·licitarem que
respongui unes senzilles preguntes sobre les tasques realitzades.
En finalitzar totes les tasques, hi haurà unes preguntes finals sobre la botiga on-line
de Plus Fresc, on vostè podrà donar-nos la seva opinió i experiència amb la botiga.
Mentre es realitzin les tasques, li demanem, si us plau, que ens expliqui, en veu alta, els
passos que està seguint. Així podrem entendre el seu raonament i aprendre més sobre la
botiga que estem avaluant.
Cal dir que vostè te tot el dret a suspendre la prova quan li sembli adient. Està en el
seu dret, pot fer-lo en qualsevol moment.
Si té algun dubte o suggeriment, li respondré de bon grat. De no ser així, si us plau,
podríem llegir el full de consentiment i signar-lo, per poder començar a realitzar el test.

Mentre l’usuari està realitzant el test, se li respon tots els dubtes i si té algun
suggeriment, es pren nota d’aquest.
Se li agraeix la participació a l’usuari un cop s’ha acabat.
Se li fa entrega d’una targeta de contacte i se li agraeix, un com més, la seva
participació en el test d’usuaris.
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ANNEX II
Document 2
Full de consentiment.
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Bon/a dia/tarda, gràcies per col·laborar en aquest estudi. Amb l’objectiu de garantir el
compliment d’una sèrie de pautes i de lleis, li fem el lliurament d’aquest document.

Objectiu de la prova.
Analitzar la facilitat d’ús de la botiga on-line de la cadena de supermercats PlusFresh
(www.plusfresc.es)
Cal que tingui present que l’objectiu principal del test és avaluar l’eina de compra i no pas
la persona que l’utilitza. El test es realitza per poder identificar els elements que puguin
resultar incomprensibles o difícils d’utilitzar.
Amb aquesta finalitat, li proposarem resoldre unes tasques amb el sistema de compra de
l’esmentada entitat i, després de cada tasca, li demanem que respongui unes senzilles preguntes.
Si vostè té algun dubte durant la realització de les tasques, no dubti a preguntar-ho al
moderador/a.

Propòsit del document.
El propòsit d’aquest document és informar-li que durant tota la sessió d’avaluació d’usabilitat
de la botiga del PlusFresh vostè serà enregistrat tant visualment com auditivament mitjançant
una càmera Web, situada sobre el monitor de l’ordinador. Tot i així, vostè té el dret de decidir si
desitja continuar o deixar la sessió, sense motiu ni justificació.

Per aquest fi i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 amb data de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal necessitem el seu consentiment per poder dur a terme aquest
enregistrament.

L’objectiu de la gravació és poder analitzar, posteriorment, la informació que hem obtingut amb
més detall i profunditat.

Totes les dades, així com les imatges i sons extrets de la gravació, seran utilitzades únicament
per a l’anàlisi i de forma interna pels membres de l’equip de treball.

Aquest enregistrament no serà publicat ni utilitzat per a cap altra finalitat. Així mateix, totes les
dades relacionades seran completament destruïdes passats dos anys després d’haver acabat el
projecte.
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Si està d’acord amb els punts citats anteriorment, li demanem, si us plau, que ho confirmi
signant aquest document a la part inferior.

Consentiment:
Jo, _________________________________________, confirmo que he llegit i entès tots els
punts descrits anteriorment, i dono la meva autorització perquè la sessió d’usabilitat, del dia
_________de _________________ del 2010 sigui enregistrada pel propòsit descrit
anteriorment. Autoritzo la gravació de :

Vídeo

Àudio

Signatura

Data

Correu electrònic / telèfon

___ / ___ /2010

________________________

Gràcies per la seva ajuda.
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ANNEX III
Document 3
Test mostreig d’usuaris.
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En aquesta enquesta es vol seleccionar si l’usuari compleix el perfil per poder realitzar
el test d’usabilitat de la botiga on-line de PlusFresh.
Només romandrà uns minuts per realitzar l’enquesta. La informació proporcionada per
part de l’usuari és totalment confidencial.
1- Edat?
Entre 15 i 30

Entre 31 i 55

Més de 55

2- Sexe?
Home

Dona

3- Utilitza Internet freqüentment?
Cada dia

Un cop a la setmana

Un cop al mes

Mai

4- Té Internet a casa?
Sí

No

5- Ha realitzat algun test d’usabilitat abans?
Sí

No

6- Ha realitzat alguna vegada una compra per Internet?
Sí

No

Respondre, en cas d’haver respost afirmativament la pregunta anterior.
 Va tenir alguna dificultat?
Sí


No

Quina dificultat va tenir?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
7- Coneix la botiga on-line de PlusFresh?
Sí

No

Gràcies per realitzar l’enquesta.
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ANNEX IV
Document 4
Tasques a realitzar pels usuaris.
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Llista de tasques que realitzaran els usuaris. Hem seleccionat un conjunt de 9 tasques de
les quals cada usuari només en realitzarà 6.
Tasques per a joves.
1- L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els
passos que faria per instal·lar l’aplicatiu, que, un cop instal·lat, procedirà a
executar-lo.
Temps aproximat: 5 minuts
2- Un cop vostè hagi accedit a la botiga de PlusFresh, s’haurà de registrar amb les
dades que li facilitem.
Temps aproximat: 2 minuts
-

Nom: Alumnes
Primer cognom: Griho
Segon cognom: Universitat
Codi Postal: 25600
Adreça: C/ Jaume I
Número: 69
Correu electrònic: alumnes@alumnes.com
Telèfon: 656 656 656
Codi de Client: 656 656 656
Contrasenya: 123456
Repetim contrasenya: 123456

3- Avui, per dinar, volem fer macarrons i sardines fregides. Per comprar els
ingredients mitjançant l’aplicació, utilitzi l’arbre de productes i el cercador per
realitzar la compra.
Temps aproximat: 2 minuts
4- Afegeixi un producte a una llista que s’anomenarà “Llista de la setmana”.
Temps aproximat: 1 minut
5- Consulti la informació del producte Tomàquet Solís.
Temps aproximat: 1 minut
6- Consulti les seves comandes, ja estiguin pendents o servides.
Temps aproximat: 1 minut
7- Elimini un producte de la llista.
Temps aproximat: 1 minut
8- Consulti els productes d’oferta. Quines ofertes hi ha?
Temps aproximat: 2 minuts
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9- De la llista de productes, ordeni’ls per preu (PVP, Preu de Venda al Públic).
Temps aproximat: 1 minut

Tasques per a adults.
1- L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els
passos que seguiria per instal·lar l’aplicatiu, que, un cop instal·lat, procedirà
a executar-lo.
Temps aproximat: 10 minuts
2- Un cop vostè hagi accedit a la botiga de PlusFresh, s’haurà de registrar amb
les dades que li facilitem.
Temps aproximat: 5 minuts
-

Nom: Alumnes
Primer cognom: Griho
Segon cognom: Universitat
Codi Postal: 25600
Adreça: C/ Jaume I
Número: 69
Correu electrònic: alumnes@alumnes.com
Telèfon: 656 656 656
Codi de Client: 656 656 656
Contrasenya: 123456
Repetim contrasenya: 123456

3- Tenim un nadó a casa i no podem sortir a comprar. La botiga PlusFresh ens
permet comprar les coses necessàries. Utilitzi l’arbre de productes i el
cercador per comprar llet i bolquers.
Temps aproximat: 3 minuts
4- Afegeixi un producte a una llista que s’anomenarà “Llista de la setmana”.
Temps aproximat: 3 minuts
5- Consulti la informació del producte Tomàquet Solís.
Temps aproximat: 2 minuts
6- Consulti les seves comandes, ja estiguin pendents o servides.
Temps aproximat: 2 minuts
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7- Elimini un producte de la llista.
Temps aproximat: 3 minuts
8- Consulti els productes d’oferta. Quines ofertes hi ha?
Temps aproximat: 3 minuts
9- De la llista de productes, ordeni’ls per preu (PVP, Preu de Venda al Públic).
Temps aproximat: 3 minuts

Tasques per a gent gran.
1- L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els
passos que faria per instal·lar l’aplicatiu, que, un cop instal·lat, procedirà a
executar-lo.
Temps aproximat: 15 minuts
2- Un cop vostè hagi accedit a la botiga de PlusFresh, s’haurà de registrar amb
les dades que li facilitem.
Temps aproximat: 5 minuts
-

Nom: Alumnes
Primer cognom: Griho
Segon cognom: Universitat
Codi Postal: 25600
Adreça: C/ Jaume I
Número: 69
Correu electrònic: alumnes@alumnes.com
Telèfon: 656 656 656
Codi de Client: 656 656 656
Contrasenya: 123456
Repetim contrasenya: 123456

3- S’ha de preparar un pastís per als néts. Compri els productes necessaris per
poder realitzar aquest meravellós dolç.
Temps aproximat: 3 minuts
4- Afegeixi un producte a una llista de la compra que s’anomenarà “Llista de la
setmana”.
Temps aproximat: 4 minuts
5- Consulti la informació del producte Tomàquet Solís.
Temps aproximat: 2 minuts
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6- Consulti les seves comandes, ja estiguin pendents o servides.
Temps aproximat: 2 minuts
7- Elimini un producte de la llista.
Temps aproximat: 2 minuts
8- Consulti els productes d’ oferta. Quines ofertes hi ha?
Temps aproximat: 3 minuts
9- De la llista de productes, ordeni’ls per preu (PVP, Preu de Venda al Públic).
Temps aproximat: 2 minuts
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ANNEX V
Document 5
Enquesta d’avaluació de les tasques.
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Enquesta de les tasques
En aquest document, hi presentem les enquestes que respondran els usuaris després de
cada tasca.

Tasca 1:
1- L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els passos que
faria per instal·lar l’aplicatiu, que, un cop instal·lat, procedirà a executar-lo.

- Valoració +
1
A

No he pogut fer la instal·lació.

B

He tingut dificultats per realitzar la instal·lació.

C

He realitzat la instal·lació amb ajuda del moderador/a.

2

3

4

5

D No hi ha cap problema per instal·lar l’aplicació.

Tasca 2:
2- Un cop vostè hagi accedit a la botiga de PlusFresh, s’haurà de registrar amb les dades
que li facilitem.

- Valoració +
1
A

No he pogut enregistrar-me

B

He tingut problemes per enregistrar-me.

C

He necessitat ajuda per enregistrar-me.

2

D El procés ha estat molt senzill.
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Tasca 3:
3- Avui, per dinar, volem fer macarrons i sardines fregides. Per comprar els ingredients
mitjançant l’aplicació, utilitzi l’arbre de productes i el cercador per realitzar la compra.

- Valoració +
1
A

No he trobat el cercador.

B

He tingut problemes per trobar els productes.

C

És molt senzill utilitzar l’arbre de productes.

2

3

4

5

D No he pogut trobar els productes a l’arbre de productes.

Tasca 4:
4- Afegeix un producte a una llista que s’anomenarà “Llista de la setmana”.

- Valoració +
1
A No he pogut afegir un producte a la llista.
B

He necessitat ajuda del moderador/a per realitzar la tasca.

C

Afegir un producte ha estat molt senzill.
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Tasca 5:
5- Consultar la informació del producte Tomàquet Solís.

- Valoració +
1 2 3 4 5
A He tingut problemes per poder consultar la informació del producte.
B

He realitzat la tasca amb l’ajuda del moderador/a.

C

Consultar la informació d’un producte és molt senzill.

Tasca 6:
6- Consulta les teves comandes, ja estiguin pendents o servides.

- Valoració +
1
A

No he pogut realitzar la tasca.

B

He tingut dificultats per realitzar la tasca.

C

He realitzat la tasca amb ajuda del moderador/a.

D És molt senzill realitzar la tasca.
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Tasca 7:
7- Elimina un producte de la llista.

- Valoració +
1
A

No he pogut realitzar la tasca.

B

He tingut dificultats per realitzar la tasca.

C

He realitzat la tasca amb l’ajuda del moderador/a.

2

3

4

5

D És molt senzill realitzar la tasca.

Tasca 8:
8- Consulta els productes d’oferta. Quines ofertes hi ha?

- Valoració +
1
A

No he trobat cap producte d’oferta.

B

He tingut dificultats per torbar un producte d’oferta.

C

El moderador/a m’ha hagut d’ajudar.

D És molt senzill realitzar aquesta tasca.
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Tasca 9:
9- De la llista de productes, ordena’ls per preu (PVP, Preu de Venda al Públic).

- Valoració +
1
A

No he pogut ordenar els productes.

B

He tingut dificultats per ordenar els productes.

C

He realitzat la tasca amb l’ajuda del moderador/a.

2

3

4

5

D No hi ha cap problema; és molt senzill.

Tasca 3:
3- Tenim un nadó a casa i no podem sortir a comprar. La botiga PlusFresh ens permet
comprar les coses necessàries. Utilitzi l’arbre de productes i el cercador per comprar
llet i bolquers.
- Valoració +
1
A

No he trobat el cercador.

B

He tingut problemes per trobar els productes.

C

És molt senzill utilitzar l’arbre de productes.

D No he pogut trobar els productes a l’arbre de productes.

Pàgina 131

2

3

4

5

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Tasca 3:
3- S’ha de preparar un pastís per als néts. Compri els productes necessaris per poder realitzar
aquest meravellós dolç.
- Valoració +
1
A

No he trobat el cercador.

B

He tingut problemes per trobar els productes.

C

És molt senzill utilitzar l’arbre de productes.

2

3

4

5

D No he pogut trobar els productes a l’arbre de productes.

Als fulls facilitats als usuaris, aquests tenien una enquesta per pàgina. En
l’espai en blanc els usuaris ens van deixar les seves opinions. Tots els
comentaris es poden trobar a l’ANNEX VI.
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ANNEX VI
Document 6
Els usuaris ens donen la seva opinió.
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Tasca 1















“L’enllaç per poder-se registrar és molt rebuscat. La instal·lació no és difícil de fer però
sí de trobar.”
“No acabo de veure la necessitat d’instal·lar una aplicació externa per accedir a una
altra màquina.”
“A la pàgina inicial del Plus Fresc, no hi trobava l’opció d’instal·lar l’aplicació. Després,
amb ajuda del moderador, he vist l’opció de compra per Internet. Tanmateix, s’havia
de prémer la imatge de sota. Jo posaria un enllaç amb la lletra gran que hi digués
COMPRAR PER INTERNET. Una vegada s’és a la compra, no s’intueix on s’ha prémer
per poder realitzar la instal·lació. Hi podria haver una opció de primera compra,
perquè de la manera que està és anar directe al PDF d’ajuda. Per tant, posaria un
simple enllaç d’instal·lació. La lletra és molt petita i la pàgina té molt espai sense
utilitzar.”
“Crec que és massa rebuscada la forma de descarregar el programa. La lletra del
primer enllaç és massa petita i costa de veure. A més a més, en cap moment ens avisa
que és una descàrrega, sinó que ens guia per comprar alguna cosa.”
“Primer, no indica que s’ha de descarregar un programa i es fa pesat haver de
descarregar un programa per comprar per Internet. No identifica clarament que
existeixi una botiga”.
“Hauria de ser més fàcil trobar les dades. La forma de treure l’aplicatiu és difícil per
trobar l'adreça del mateix.”
“No he tingut problemes pel que fa a les instal·lacions. El problema és trobar el lloc a la
pàgina d’inici i començar a fer tot el procediment. De fet, aquest seria impossible
sense l’ajuda.”
“Com que ja estava instal·lat l’aplicatiu, no puc valorar si hi ha dificultats. Penso que no
és difícil i que es tracta de seguir els passos indicats.”
“Des del començament, he trobat la pàgina complicada. Tanta lletra i colors diversos la
fan feixuga.”
“No estic acostumada a navegar-hi”

Tasca 2







“No trobo correcte que estigui dins de les “llistes” l’enllaç o botó per registrar les
dades. Si no hagués estat gràcies a l’ajuda de la Mònica, no ho hauria trobat.”
“El procés de registre hauria de ser més clar.”
“M’he sentit totalment perduda perquè no trobava com registrar-me. Mai hagués
pensat que estigués en llistes. Compliquen la vida a la gent.”
“No es fàcil veure com es registrar un des d’un bon principi.”
“Hauria de ser més visible a primera vista; fins i tot, com a pas previ per poder realitzar
les compres.”
“El problema no ha estat registrar-me, sinó trobar el lloc on registrar-me. No és gaire
lògic haver d’accedir a un lloc on posa “llistes”. Crec que el registre hauria de ser més
fàcil.”
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“Aquí ha estat menys dificultós, però la mida de la lletra és petita i es fa complicat
trobar els apartats.”

Tasca 3







“M’ha semblat incorrecte posar pasta en els Primers plats. No hauria de ser
directament. Tot el que hi ha en els primers plats ho posaria per separat en l’arbre de
productes. Les lletres s’apeguen i no puc llegir-la amb claredat. Alguns colors
s’escauen.”
“No he gastat l’arbre de productes. M’he anat directament al buscador ràpid perquè
és un dels elements més visibles de la pàgina.”
“La lletra, com que és tota igual a primer cop d’ull, fa que sigui difícil distingir els
productes especials per als nadons.”
“L’arbre de productes és una mica difícil, està molt atapeït. I si el buscador estigués
més sobresaltat, tot seria més fàcil.”
“No em sembla una pàgina visualment clara i atractiva. Tractant-se d’un comerç com el
Plus, m’esperava una altra cosa.”

Tasca 4





“Hi ha massa distinció entre el carro de la compra i les llistes.”
“No m’agrada com estan posades les coses.”
“Ha estat difícil el procés per establir una nova llista. No ha estat fàcil i sembla tenir
poca coherència perquè primer es tria el producte i desprès es crea la llista.”
“Afegir el producte ha estat molt fàcil. El que és realment més complicat és crear la
llista, raó per la qual he necessitat ajuda.”

Tasca 5






“És molt senzill però el botó per poder veure la informació del producte no és prou
visible.”
“El cercador situat a la part superior m’ha semblat molt bona idea però el color no
acompanya per a res, és massa cridaner. És de les poques tasques que he pogut fer jo
sola.”
“La consulta ha estat fàcil amb el cercador.”
“Bastant bé pel que fa a la informació del producte. No tant com arribar dins de la
pàgina.”

Tasca 6




“Veia les comandes però no podia consultar-les, fins que la moderadora m’ha dit que
pitgés al damunt. Crec que hauria de sortir desglossat.”
“L’apartat de consultes hauria d’estar desplegat.”
“En principi, sembla senzill, però com en tota la pàgina, la cosa és complicada i segueix
la tònica general.”
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Tasca 7








“Hauria de ser més simple eliminar productes de la llista. Jo posaria al costat de cada
producte una creueta i així facilitaria la feina. Considero que és molt rebuscat la
manera d’eliminar-los.”
“No he tingut gaire problemes per eliminar el producte de causalitat. He eliminat el
producte de la llista i després no sabia molt bé què fer. He tocat, de casualitat, al
costat de producte. La meva opinió és que hauria de ser semblant al correu electrònic,
prémer al costat del producte i després prémer per eliminar. Em sembla més lògic. A
més a més, les diferents opcions de la llista queden una mica amagades a la
cantonada. ”
“L’únic que trobo incorrecte és que s’hagi de clicar un enllaç per activar el botó
d’eliminar.”
“Ha estat fàcil eliminar el producte.”
“La lletra de la pàgina em sembla petita i tants colors “emborratxen” la vista”

Tasca 8







“És senzill realitzar la tasca i trobar els productes d’oferta però l’oferta no és visible.
L’únic és que està en vermell, però haurien de posar la diferència de preu o el
percentatge de l’oferta de forma visible.”
“Realment és senzill, però triga una mica a sortir l’oferta en la pantalla. Això et fa
pensar que no hi ha ofertes.”
“Sóc clienta de Plus i tenia ganes de conèixer la pàgina Web i fer les compres per
Internet, però aquesta experiència no m’ha satisfet. Prefereixo encarregar els
productes mitjançant una llista i donar-la personalment a les persones de la meva
confiança, o bé trucar per telèfon. De tota manera, és com tot, amb la pràctica, les
coses es tonen més fàcils. Tot i així, el meu suggeriment és que modifiquin la mida, els
colors i introdueixin més imatges.”
“Cercar el producte d’oferta és una tasca feixuga. A més, la resposta és lenta.”

Tasca 9
Aquesta tasca no ha estat comentada pels usuaris.
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ANNEX VII
Document 7
Resolució de les tasques.
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Resolució de les tasques:
Guia per al moderador per realitzar les diferents tasques.

Tasques per a joves.
10- L’usuari haurà d’anar a la pàgina Web de www.plusfresc.com i explicar els
passos que faria per instal·lar l’aplicatiu, que, un cop instal·lat, procedirà a
executar-lo.
Temps aproximat: 5 minuts
Anirem a la pàgina Web de Plus Fresc (www.plusfresc.com). Al menú, hi
escollirem comprar per Internet. Premem el botó comprar. Primer, mirarem les
instruccions d’instal·lació i, tot seguit, instal·larem l’aplicació Citrix. Un cop
instal·lada, escollim la primera opció que ens permet realitzar la compra.

Per començar la
compra.
Instruccions
d’instal·lació

Instal·lació Citrix
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11- Un cop vostè hagi accedit a la botiga de PlusFresh. S’haurà de registrar amb les
dades que li facilitem.
Temps aproximat: 2 minuts
-

Nom: Alumnes
Primer cognom: Griho
Segon cognom: Universitat
Codi Postal: 25600
Adreça: C/ Jaume I
Número: 69
Correu electrònic: alumnes@alumnes.com
Telèfon: 656 656 656
Codi de Client: 656 656 656
Contrasenya: 123456
Repetim contrasenya: 123456

Anirem a les llistes, ens apareixerà una finestra de validació del client, pitjarem
l’enllaç “Vull donar-me d’alta com a nou client”, omplirem el formulari i
enviarem les dades. Rebrem una notificació al nostre correu.
12- Avui, per dinar, volem fer macarrons i sardines fregides. Per comprar els
ingredients mitjançant l’aplicació, utilitzi l’arbre de productes i el cercador per
realitzar la compra.
Temps aproximat: 2 minuts
Anirem a l’arbre de productes i a la secció de primer plat, on escollirem
“Pasta”  “Macarrons”, després animem a la secció de “Formatges i Patés”
per poder afegir el formatge ratllat a la llista de la compra. També s’ha de
comprar un pot de tomàquet. A la secció de “Peix i marisc fresc”, escollirem
“peix fresc”, i afegirem, al cistell, un quilo de Sardines.

13- Afegeixi un producte a una llista que s’anomenarà “Llista de la setmana”.
Temps aproximat: 1 minut
Hi ha diferents formes per fer una llista de la compra:
1) Un cop hem trobat el producte que volem afegir a la llista, pitjarem la icona
de informació hi ha una opció que ens diu “ Afegir producte a una llista”o
prémer la icona del llapis.
2) Si consultem l’ajuda, ens explica l’opció de “Parar i guardar comanda”.
Aquesta opció fa que el cistell de la compra quedi emmagatzemat..
3) En l’apartat de Llistes al final de tot tenim una opció anomenada “de Carro
a llista” on afegiríem el cistell de compra dins d’una llista.
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14- Consulti la informació del producte Tomàquet Solís.
Temps aproximat: 1 minut
Anirem al cercador i introduirem el nom del producte. Un cop ens surt el llistat
de productes seleccionarem Tomàquet Solís. Davant del producte hi ha un
símbol una “i” d’informació; pitjarem sobre ella i se’ns obrirà una nova
finestra amb tota la informació.
15- Consulti les seves comandes, ja estiguin pendents o servides.
Temps aproximat: 1 minut
Per consultar els llistat de comandes, només s’ha d’anar a la pestanya de
“Llistes”. Veurem un apartat de “Comandes” on es mostraran les comandes
pendents i les comandes servides.

16- Elimini un producte de la llista.
Temps aproximat: 1 minut
Per eliminar una llista anirem a la pestanya “Llista” tenim una opció a baix de
la columna que s’anomena “Esborrar llista”.
17- Consulti els productes d’oferta. Quines ofertes hi ha?
Temps aproximat: 2 minuts
Per poder visualitzar les ofertes que ens ofereix PlusFresh hem d’anar a la
pestanya “Ofertes”. Ens mostrarà l’arbre de productes i només haurem de
visualitzar aquest arbre per trobar productes amb descompte. Per exemple:
Avui dia 28 d’abril, a la secció de la fruita fresca tenim la poma Golden
d’oferta.

18- De la llista de productes Ordeni’ls per preu (PVP, Preu de Venda al Públic).
Temps aproximat: 1 minut
A la dreta, sota l’ajuda, tenim un desplegable que ens permet ordenar els
productes per PVP, PVP unitat i Nom del producte, Marca. Així només haurem
de buscar un producte i, ordenant la llista del producte per PVP, obtindrem a
les primeres files els productes més barats. També podem prémer amb el ratolí
sobre el nom PVP, Nom del producte, PVP unitat, i ens sortirà una fletxa que
ens ordenarà la llista de productes.
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En les tasques per a adults i tasques per a gent gran només posem les
tasques que són diferents ja que la resta de tasques es resolen de la
mateixa manera.

Tasques per a adults.
4- Tenim un nadó a casa i no podem sortir a compra, la botiga PlusFresh ens
permet comprar les coses necessàries. Utilitzi l’arbre de productes i el
cercador per comprar llet i bolquers.
Temps aproximat: 3 minuts
Anirem a la secció de “Productes” i seleccionarem l’opció de “Productes
per al nadó”a l’opció “Alimentació infantil” escollirem la llet per al nostre
nadó, després anirem a l’opció “Perfumeria infantil” i escollirem
“Tovalloletes” i els “Bolquers” que solem comprar.

Tasques per a gent gran.
4- S’ha de preparar un pastís per als néts. Compri els productes necessaris per poder
realitzar aquest meravellós dolç.
Temps aproximat: 3 minuts
Els ingredients d’aquesta tasca es poden escollir lliurement. L’usuari podrà
trobar els productes a través del cercador i/o de l’arbre de productes.
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ANNEX VIII
Document 8
Reglament de impost de societats:
-

Real Decret 1777/2004, 30 de Juliol.

-

Real Decret legislatiu 4/2004, 5 de Març.

-

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Pàgina 145

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Pàgina 146

Estudi de la usabilitat de la botiga online de Plus Fresc

Real Decret 1777/2004, 30 de Juliol
Consulten la taula d’amortitzacions (Real Decreto 1777/2004, 2004) on trobem al final
de la pàgina la taula de elements comuns de la amortització.
ELEMENTS COMUNS
Coeficient
Període
lineal
màxim
màxim
Anys
Percentatge
1. Edificis i altres construccions:
a)Edificis i construccions:
Edificis industrials i magatzems

3

68

Edificis administratius, comercials de serveis i habitatges

2

100

Casetes, coberts, balcons i similars de construcció lleugera fixa.

7

30

5

40

c) Pous

3

68

d) Infraestructures de transport sobre rails, carrils i cable

4

50

10

20

Fusta

20

10

Filferro

10

20

Altres

5

40

2

100

8

25

10

20

12

18

Xarxa distribució

5

40

Dipòsits i tancs d’emmagatzematge

4

50

15

14

12

18

b) Vials, patis pavimentats, aparcaments a l'aire lliure i similars
(exclosos terrenys)

e) Parcs
f) Tanca:

g) Resta d’obra civil
2. Instal·lacions
a) Elèctriques
Línies i xarxes de distribució, centres de transformació i elements de
control.
Grups electrògens i auxiliars
b) Tractament de fluids: aire, aire condicionat, humidificat, comprimit,
aigua, vapor, calefacció, refrigeració, fred industrial i combustibles
(excepte emmagatzematge)

Instal·lacions anticontaminants
c) Telecomunicacions: telefonia, megafonia, telegrafia i televisió
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d) De pasatge

10

20

8

25

f) De control i mesura

12

18

g) Seguretat, detecció i extinció d’incendis

12

18

12

18

Ascensors i elevadors.

10

20

Escales mecàniques

12

18

6

34

Locomotores i equips de tracció

7

30

Vagons, motovagonetes, carros, remolcs i bolquets

8

25

Automòbils de turisme

16

14

Autobusos i microbusos de servei privat

16

14

a) Frigorífics

18

12

b) Resta

16

14

a)Frigorífics

18

12

b) Resta

16

14

Moto carros, tricicles, motocicletes de distribució

16

14

Remolcs

10

20

8

25

a) Mobiliari, estris i altres equips d'oficina (exclosos els de tractament
informàtic per ordinador)

10

20

b) Màquines copiadores i reproductores, equips de dibuix industrial i
comercial

15

14

Eines i útils

30

8

Motlles, estampes i matrius

25

8

Plànols i models

33

6

e) Senyalització d’infraestructures de transport sobre rails, carrils i
cable, de vials i aparcaments.

3. Elements de transport
a) Intern. Equips de càrrega, descàrrega i altres transport intern
(excepte construcció i mineria)
Carretons transportadors, grues, pales carregadores, cabrestants i
altres equips de transport.

Gavarres, gànguils i instal·lacions de càrrega i descàrrega en
embarcadors

b) Extern (excepte sector de transport)

Auto camions de servei privat:

Furgonetes i camions lleugers (de menys de quatre tones)

Contenidors
4. Mobiliari i estris:

5. Útils, eines i motlles:
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6. Equips per al tractament de la informació

25

8

7. Sistemes i programes informàtics

33

6

8. Equips electrònics diferenciats destinats a l'automatització, regulació
i supervisió de màquines, processos industrials, comercials i de serveis
(les màquines i elements afectes als esmentats processos
s'amortitzaran d'acord amb el coeficient i període que específicament
els correspongui)

15

14

9. Equips de manteniment

12

18

10. Equips de laboratori i assajos

15

14

11. Vehicles teledirigits per a usos industrials

15

14

8

25

12. Centrals de cogeneració de producció d'energia elèctrica

Aquest Real Decret 177/2004, 30 de Juliol ha estat revisat el 1 de Gener del 2014 i continua
vigent durant tot el 2014.

Real Decret Legislatiu 4/2004, 5 de
Març
Consultem si hi ha alguna excepció al Real Decret Legislatiu 4/2004 , 5 de Març (Real
Decret Legislatiu 4/2004, 2004)
Article 11. Correccions de valor: amortitzacions.
1. Seran deduïbles les quantitats que, en concepte d'amortització del immobilitzat material,
intangible i de les inversions immobiliàries, corresponguin a la depreciació efectiva que
pateixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.
Es considerarà que la depreciació és efectiva quan:
a. Sigui el resultat d'aplicar els coeficients d'amortització lineal establerts en les taules
d'amortització oficialment aprovades.
b. Sigui el resultat d'aplicar un percentatge constant sobre el valor pendent
d'amortització.

El percentatge constant es determinarà ponderant el coeficient de amortització lineal obtingut a
partir del període d'amortització segons taules d'amortització oficialment aprovades, pels
següents coeficients:
1. 1,5, si l'element té un període d'amortització inferior a cinc anys.
2. 2, si l'element té un període d'amortització igual o superior a cinc anys i inferior a vuit
anys.
3. 2,5, si l'element té un període d'amortització igual o superior a vuit anys.
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El percentatge constant no podrà ser inferior a l’11%.
Els edificis, mobiliari i estris no podran acollir-se a l'amortització mitjançant percentatge
constant.
c. Sigui el resultat d'aplicar el mètode dels números dígits.
La suma de dígits es determinarà en funció del període d'amortització estableixen les taules
d'amortització
oficialment
aprovades.
Els edificis, mobiliari i estris no podran acollir-se a l'amortització mitjançant números dígits.
d. S'ajusti a un pla formulat pel subjecte passiu i acceptat per la Administració tributària.
e. El subjecte passiu justifiqui el seu import.
Reglamentàriament s'aprovaran les taules d'amortització i el procediment per a la resolució del
pla a què es refereix el paràgraf d).
2.

Podran amortitzar lliurement:
a. Els elements de l'immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries de les
societats anònimes laborals i de les societats limitades laborals afectes a la realització de
les seves activitats, adquirits durant els cinc primers anys a partir de la data de la seva
qualificació com tals.
b. Els actius miners en els termes que estableix l'article 97.
c. Els elements de l'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis, afectes a les
activitats de recerca i desenvolupament.

Els edificis podran amortitzar, per parts iguals, durant un període de 10 anys, en la part que es
troben afectes a les activitats de recerca i desenvolupament.
d.

Les despeses de recerca i desenvolupament activats com a immobilitzat intangible,
excloses les amortitzacions dels elements que gaudeixin de llibertat d'amortització.
e. Els elements de l'immobilitzat material o intangible de les entitats que tinguin la
qualificació d'explotacions associatives prioritàries de acord amb el que disposa la Llei
19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, adquirits durant
els cinc primers anys a partir de la data del seu reconeixement com a explotació
prioritària.

Les quantitats aplicades a la llibertat d'amortització incrementaran la base imposable en ocasió
de l'amortització o transmissió dels elements que gaudir d'aquella.
3.

Sempre que l'import a pagar per l'exercici de l'opció de compra o renovació, en el cas de
cessió d'ús d'actius amb aquesta opció, sigui inferior a l'import resultant de minorar el valor
de l'actiu en la suma de les quotes d'amortització màximes que correspondrien a aquest dins
el temps de durada de la cessió, l'operació es considerarà com arrendament financer.

Quan l'actiu hagi estat objecte de prèvia transmissió per part del cessionari al cedent, l'operació
es considerarà com un mètode de finançament i el cessionari continuarà l'amortització d'aquell
en idèntiques condicions i sobre el mateix valor anterior a la transmissió.
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Els actius a què fa referència aquest apartat podran també amortitzar lliurement en els supòsits
previstos en l'apartat anterior.
4. Seran deduïbles amb el límit anual màxim de la desena part del seu import, les dotacions per
a l'amortització de l'immobilitzat intangible amb vida útil definida, sempre que es
compleixin els següents requisits:
a. Que s'hagi posat de manifest en virtut d'una adquisició a títol onerós.
b. Que l'entitat adquirent i transmetent no formin part d'un grup de societats segons els
criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la
residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats. Si ambdues entitats
formen part d'un grup, la deducció s'aplicarà respecte del preu d'adquisició de
l'immobilitzat satisfet per l'entitat transmetent quan l'hagués adquirit de persones o
entitats no vinculades.

Les dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat intangible que no compleixin els requisits
previstos en els paràgrafs a i b anteriors seran deduïbles si es prova que responen a una pèrdua
irreversible de aquell.
Aquests Real Decret Legisatiu 4/2004, 5 de Març continua vigent fins al 31 de desembre
del 2014.

Llei organica 15/1999, del 13 de
desembre, de Proteccio de dades de
caracter personal. (LOPD)
Consultem la normativa al BOE numero 298, del dimarts 14 de desembre de 1999 (Llei
Orgànica 15/1999, 1999).

Disposicions generals
Article 1 Objecte
Aquesta Llei orgànica té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades
personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment
del seu honor i intimitat personal i familiar.
Article 2 Àmbit d'aplicació
1. Aquesta Llei orgànica és aplicable a les dades de caràcter personal registrades en suport físic,
que les faci susceptibles de tractament, i a tota modalitat d'ús posterior d'aquestes dades pels
sectors públic i privat.
Es regeix per aquesta Llei orgànica qualsevol tractament de dades de caràcter personal:
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a) Quan el tractament s'efectuï en territori espanyol en el marc de les activitats d'un establiment
del responsable del tractament.
b) Quan al responsable del tractament no establert en territori espanyol li sigui aplicable la
legislació espanyola en aplicació de normes de dret internacional públic.
c) Quan el responsable del tractament no estigui establert en el territori de la Unió Europea i
utilitzi en el tractament de dades mitjans situats en territori espanyol, llevat que aquests mitjans
s'utilitzin únicament amb finalitats de trànsit.
2. El règim de protecció de les dades de caràcter personal que estableix aquesta Llei orgànica
no és aplicable:
a) Als fitxers mantinguts per persones físiques en l'exercici d'activitats exclusivament personals
o domèstiques.
b) Als fitxers sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries classificades.
c) Als fitxers establerts per a la investigació del terrorisme i de formes greus de delinqüència
organitzada. No obstant això, en aquests supòsits el responsable del fitxer ha de comunicar
prèviament l'existència del mateix, les seves característiques generals i la finalitat a l'Agència de
Protecció de Dades.
3. Es regeixen per les seves disposicions específiques, i pel que preveu especialment, si s'escau,
aquesta Llei orgànica els tractaments de dades personals:
a) Els fitxers regulats per la legislació de règim electoral.
b) Els que serveixin a finalitats exclusivament estadístiques, i estiguin emparats per la legislació
estatal o autonòmica sobre la funció estadística pública.
c) Els que tinguin per objecte l'emmagatzematge de les dades contingudes en els informes
personals de qualificació a què es refereix la legislació del règim del personal de les Forces
Armades.
d) Els derivats del Registre Civil i del Registre central de penats i rebels.
e) Els procedents d'imatges i sons obtinguts mitjançant la utilització de videocàmeres per les
forces i cossos de seguretat, de conformitat amb la legislació sobre la matèria.
Article 3 Definicions
Als efectes d'aquesta Llei orgànica, s'entén per:
a) Dades de caràcter personal: qualsevol informació referent a persones físiques identificades o
identificables.
b) Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui la forma
o modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.
c) Tractament de dades: operacions i procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que
permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lació, així com les
cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.
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d) Responsable del fitxer o tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada
o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament.
e) Afectat o interessat: persona física titular de les dades que siguin objecte del tractament a què
es refereix l'apartat c) d'aquest article.
f) Procediment de dissociació: qualsevol tractament de dades personals de manera que la
informació que s'obtingui no es pugui associar a una persona identificada o identificable.
g) Encarregat del tractament: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol
altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del
responsable del tractament.
h) Consentiment de l'interessat: qualsevol manifestació de voluntat, lliure, inequívoca,
específica i informada, mitjançant la qual l'interessat consenti el tractament de dades personals
que el concerneixen.
i) Cessió o comunicació de dades: qualsevol revelació de dades realitzada a una persona diferent
de l'interessat.
j) Fonts accessibles al públic: els fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, sense
que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exigència que, si s'escau, l'abonament d'una
contraprestació. Tenen la consideració de fonts d'accés públic, exclusivament, el cens
promocional, els repertoris telefònics en els termes que preveu la normativa específica i les
llistes de persones pertanyents a grups de professionals que continguin únicament les dades de
nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció i indicació de la seva pertinença al
grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d'accés públic els diaris i butlletins oficials i els
mitjans de comunicació.

Es va modificar per la llei 2/2011 del 4 de Març, d’economia sostenible. Aquests canvis no
van afectar als articles exposats en aquest treball. Es pot consultar les modificacions
(Agencia Española de Protección de Datos, 2011)
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ANNEX IX
Document 9
ISO/IEC 25010:2011
ISO 13407:1999
ISO 9241-11: 1998
ISO 9241-210: 2010
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ISO 25010:2011
System and software engineering System and sortware Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)System and software quality models

Organització: ISO

Aquesta Norma sustitueix a la ISO 9126. Aquesta ISO regula
dos models: El model de qualitat en l'ús integrat definit en
Data: 14-12-2010
cinc carácteristiques i el model de la qualitat del producte
Revisada: Continua composat per vuit característiques.
vigent.
"Les característiques definides per els dos models són
Tipus de document: relevants per tots els productes de software i sistemes
Estàndard
informàtics. Les característiques i subcaracterístiques
proporcionen una terminologia coherent per la
especificació, medició i avalauació dels sistemes i el
software de qualitat"

( Introducció de la ISO 25010:2011 que podem consultar (ISO/IEC 25010:2011, 2011)

ISO 13407:1999
Human-centred design processes for interactive systems

Organització: ISO

"El disseny centrar en el usuari, és una aproximació al
desenvolupament de sistemes interactius que es centra
Data: 01-06-1999
especificament en la fabricació de sistemes utilitzables. Es una
Revisada: Actualitzada activitat multidisciplinar que incorpora els factors humans i juntament
en la ISO 9241amb els coneixement i tecniques de la ergonomia. La aplicació dels
210:2010
factors humans i la ergonomica al disseny de sistemes iteractius
millora la eficàcia i la eficiència, millora les condicions de treball i
Tipus de document:
contraresta els possibles efectes adversos del seu ús en la salut
Estàndard
humana, la seguretat i el rendiment. L'aplicació de l'ergonomia en el
disseny dels sistemes consisteix a tenir en compte la capacitat
humana, l'habilitat, les limitacions i les necessitats"

( Introducció de la ISO 13407:1999 que podem consultar (ISO 13407:1999, 1999)
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ISO 9214-11:1998
Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs)Part 11: Guidance on usability

Organització: ISO
Data: 15-03-1998

L'objectiu és dissenyar i avaluar les pantalles visual per obtenir
la usabilitat i permetre als usuaris aconseguir els objectius i
Revisada:
conèixer les necessitats en un context particular d'ús. La ISO
Actualizada en la ISO 9241-11 explica els beneficis de mesurar la usabilitat en termes
25010:2011
d'actuació d'usuari i satisfacció. Aquests es determien pel grau
en que s'aconsegueixen els objectius d'ús previst, els recursos
Tipus de document: que utilitzen per aconseguir els citats objectius i el grau de
satisfacció de l'usuari en utilitzar el producte.
Estàndard

( Introducció de la ISO 9241-11:1998 que podem consultar (ISO 9241-171:2008))

ISO 9241-210:2010
Ergonomics of human - system interaction
Part 210: Human - cented design for interactive systems
Organització: ISO
Data: 14-12-2010
Revisada: Continua
vigent.

"ISO 9241-210:2010 Proporciona requisits i recomanacions per
principis de disseny centrat en l'home i activitats durant tot el cicle de
vida dels sistemes interactius basats en ordinadors. Està destinat a ser
utilizat pels gestors dels processos de disseny i s'ocupa de les formes
en les quals tant els components de harware com de software dels
sistemes interactius poden millorar la interacció home-sistema. "

Tipus de document:
Estàndard

( Introducció de la ISO 9241-210:2010 que podem consultar (ISO 9241-210:2010, 2010))
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