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Resum
La idea de dur a terme aquest projecte com a treball de final de grau, neix de
l’interès en la usabilitat i en l’experiència d’usuari. Camps en els quals m’encantaria
poder-me dedicar professionalment en un futur.
Després d’analitzar profundament la nova proposta per a dur a terme avaluacions
heurı́stiques, s’han obtingut els resultats exposats en aquest treball. Inicialment,
s’expliquen alguns conceptes importants, quin és el mètode a analitzar i l’empresa
d’experts que hi ha col.laborat, per tal que el lector pugui seguir el desenvolupament
del treball.
A continuació, s’analitzaran i s’explicaran tots els resultats obtinguts en cadascuna
de les avaluacions heurı́stiques, part principal del treball, fent èmfasi en els principis valorats més positivament i més negativament. Seguidament, s’analitzaran els
resultats obtinguts en l’enquesta realitzada als experts, per tal de conèixer la seva
opinió de l’eina.
Finalment, a partir de tot el “feedback” obtingut, s’han realitzat els canvis que
s’han cregut oportuns per tal de millorar l’eina, la qual cosa ha donat lloc a una
nova versió millorada d’aquesta.
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85

11 Conclusions

96

12 Treball futur

98

Referències
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Figura 13 Representació de resultats del LabZ en avaluació a Walmart. .
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Introducció

Avui dia, tant l’experiència d’usuari com la usabilitat són conceptes que es tenen
molt en compte dins del procés de disseny d’una interfı́cie d’usuari, amb l’objectiu
d’aconseguir que la interacció de l’usuari amb el sistema sigui còmoda i eficient, per
tal que l’usuari tingui una bona experiència i vulgui tornar a utilitzar el sistema.
Amb motiu de la importància que ha anat guanyant la usabilitat en els últims anys,
però sobretot amb la constant arribada de diferents dispositius electrònics i l’ús de
la informàtica, són més les empreses que adapten els seus sistemes per aconseguir
aquest objectiu.
D’aquı́ és d’on surt la idea de les Avaluacions Heurı́stiques, mètode que ens permet avaluar el disseny d’interfı́cies d’usuari, per tal de trobar-hi possibles problemes
d’usabilitat.
Aquest mètode es va començar a posar en pràctica amb les heurı́stiques de Jakob
Nielsen, creades l’any 1990, sent les més utilitzades encara en l’actualitat.
A causa d’això, s’ha volgut portar a la pràctica una nova proposta, fins ara teòrica,
realitzada a partir dels referents Jakob Nielsen i Bruce Tognazzini. El principal objectiu de la qual, es basa a poder avaluar d’una manera més ràpida, eficient i tant
des d’un punt de vista qualitatiu com quantitatiu.
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Objectius

La idea per a la realització d’aquest treball, va sorgir a partir d’una proposta teòrica
per a l’avaluació d’usabilitat de plataformes web i aplicacions, feta pel Dr. Toni
Granollers i Saltiveri.
L’objectiu principal d’aquest treball recau en portar a la pràctica aquesta nova
eina per a la realització d’avaluacions heurı́stiques, bàsicament per dos motius. El
primer consisteix a saber si l’eina proposada podria ser aplicable dins d’un context
empresarial. El segon motiu, es basa a aprendre de les necessitats d’una empresa
especialitzada en temes relacionats amb HCI i UX, per aixı́ establir, en cas de ser
necessari, una nova proposta que suposi una evolució de l’eina/metodologia, per tal
d’anar un pas més enllà de l’àmbit de recerca, i que estigui més adaptada a les necessitats empresarials.
Un dels principals requisits per a poder assolir aquest objectiu és tenir un grup
d’experts, per tal que les avaluacions heurı́stiques es puguin dur a terme de la manera més correcta possible i també, per a poder tenir opinions de l’eina de persones
enteses.
Aixı́ doncs, amb la informació prèvia i tenint en compte els objectius del treball,
ens plantegem les següents tasques o activitats a dur a terme al llarg d’aquest:
• Entendre diferents conceptes que ens seran útils i importants per a entendre
diferents aspectes del projecte.
• Conèixer bé l’eina amb la qual es treballarà.
• Realització de les avaluacions heurı́stiques de les diferents plataformes, juntament amb els experts.
• Observació de si fer les avaluacions de manera individual o grupal pot afectar
els resultats finals.
• Anàlisi dels resultats de les avaluacions, aixı́ com de les àrees d’oportunitat de
l’eina proposada.
• Anàlisi de les opinions dels experts sobre l’eina.
• Realització de millores a l’eina proposada, segons l’experiència i l’opinió dels
experts.

2
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Motivació

Sempre m’ha interessat tot el relacionat amb l’experiència d’usuari, i sabia que el
projecte a realitzar havia d’estar relacionat amb aquest camp.
Després de sospesar diferents opcions de treballs amb en Toni Granollers i Saltiveri, es va arribar a la idea d’aquest projecte, el qual consistia a portar a la pràctica,
per primera vegada, una nova proposta d’avaluació heurı́stica creada per ell mateix,
més enfocada a la utilització en empreses.
De tota manera, això no és tot, ja que per a poder obtenir uns resultats més correctes
i millorar l’eina a partir d’opinions de persones enteses, en Toni Granollers i Saltiveri
també va proposar de realitzar-lo juntament amb la col.laboració de Sperientia, una
empresa mexicana experta en el tema.
Va ser a partir d’aquı́ que ja es van començar a dur a terme diferents reunions,
per tal d’establir els objectius, tant del treball com de les avaluacions que es realitzarien amb l’eina.
Cal destacar que aquest treball no seria igual i no tindria el mateix pes sense la
col.laboració de tots i cadascun dels experts de Sperientia.

3
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Tasques a realitzar

Durant el procés d’aquest treball s’han de dur a terme les tasques següents:
• Cerca de conceptes inicials necessaris perquè tothom que llegeixi el treball sigui
capaç d’entendre’n la finalitat i el procediment que s’ha anat seguint.
• Entendre el funcionament de l’eina que s’utilitzarà per a les avaluacions heurı́stiques.
• Realització de l’enquesta inicial per als experts, per tal de conèixer la seva
opinió respecte a l’eina i com ha estat la seva primera impressió en utilitzar-la.
• Analitzar els resultats de l’enquesta realitzada als experts.
• Realitzar les diferents avaluacions heurı́stiques, juntament amb els laboratoris
d’experts de Sperientia: [studio+lab].
• Analitzar els resultats de cada laboratori per a l’avaluació de cada plataforma.
També el resultat global i les àrees d’oportunitat que podem observar posant
en comú totes les avaluacions dels laboratoris.
• Millora de l’eina en els aspectes que sigui possible, a partir dels resultats obtinguts a l’enquesta i de la comunicació personal amb ells.
• Explicació dels canvis realitzats a l’eina, aixı́ com el perquè de cadascun d’ells.
• A partir de totes les dades que s’hagin obtingut es mirarà de publicar un article
o d’assistir a un congrés.
A la taula que trobem a continuació (Taula 1) podem veure representades totes les
tasques que es pretenen realitzar durant el transcurs del treball i la seva temporització aproximada. Cal dir que algunes temporitzacions són orientatives, ja que no
totes les tasques depenen de la meva disponibilitat.
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Taula 1: Temporització de tasques.
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Conceptes inicials

En primer lloc, s’ha considerat interessant veure alguns conceptes inicials per tal
que tothom pugui entendre, tant l’objectiu d’aquest treball com el procediment que
s’ha seguit per a dur-lo a terme.
5.1

Interacció Persona-Ordinador (IPO)

La Interacció Persona-Ordinador (IPO), coneguda com a Human-Computer Interactio (HCI) o Computer Human Interaction (CHI) en anglès, és un camp d’estudi
multidisciplinari focalitzat en el disseny de tecnologia, més concretament en la interacció entre humans (usuaris) i ordinadors. Ja des dels seus inicis s’ha expandit
fins a cobrir pràcticament totes les formes de disseny orientat a la tecnologia de la
informació.[5]
Actualment, l’organització cientı́fica internacional més important, la Association for
Computer Machinery (ACM) i, més concretament, el seu grup de treball especialitzat en temes d’Interacció Persona-Ordinador, el Special Interest Group in Computer
Human Interaction (SIGCHI), proposen la següent definició per al concepte d’Interacció Persona-Ordinador[9]:
“Es la disciplina relacionada con el diseño, evaluación e implementación de
sistemas informáticos interactivos para el uso de seres humanos, y con el estudio
de los fenómenos más importantes con los que está relacionado.”
No és desconegut el fet que cada vegada les persones interaccionem més amb els
ordinadors de moltes maneres diferents. Per aquest motiu, com a objectiu principal
es busca que els equips incrementin la productivitat i minimitzin els errors, al mateix
temps que els usuaris tinguin una experiència segura, confortable i satisfactòria.[4]
5.2

Usabilitat

Podem definir la usabilitat com un atribut de qualitat, el qual avalua com n’és de fàcil
utilitzar interfı́cies d’usuari (UI)1 , és a dir la qualitat d’ús, un dels factors considerats
més crı́tics, però també més importants a tenir en compte a l’hora de desenvolupar
un software. L’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) ho menciona
a l’estàndard ISO/IEC 25010:20112 [19].
També podem utilitzar el terme usabilitat, per a referir-nos a mètodes utilitzats
durant el procés de disseny amb la intenció de millorar la facilitat d’ús[17].
1
2

Interfı́cie d’Usuari (UI): Espai on es produeixen interaccions entre persones i màquines.
ISO/IEC 25010:2011: Norma ISO relativa a la qualitat del software en termes d’ús.
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L’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) defineix la usabilitat més
formalment a l’estàndard ISO 9241-11:20183 com el radi en què un producte
pot ser utilitzat per usuaris especı́fics, amb la finalitat d’assolir fites concretes amb
efectivitat, eficiència i satisfacció en un context d’ús determinat.
Aquest estàndard és la revisió del mateix aprovat l’any 1998 en el qual es van realitzar
canvis clau com[3][11]:
• Consideració d’un ventall més ampli d’objectius, entre ells resultats personals
i organitzatius.
• Addició de possibles conseqüències negatives degudes a l’ús.
• Clarificació de la satisfacció per a incloure una gamma més àmplia de temes.
• Desaparició d’orientacions especı́fiques sobre com mesurar la usabilitat.
5.2.1

Atributs que conformen la Usabilitat

Tal com Jakob Nielsen defineix, la usabilitat està formada per 5 components[17][15]:
• Aprenentatge. Un producte usable ha de ser fàcil d’aprendre. Per això, ha
de ser fàcil per als usuaris realitzar, per primera vegada, una sèrie de tasques
bàsiques.
• Eficiència. Una vegada els usuaris han superat la fase d’aprenentatge, han
de poder realitzar les seves tasques amb rapidesa i eficàcia.
• Memorabilitat. Els usuaris han de ser capaços d’utilitzar el sistema, tot i
haver passat temps sense utilitzar-lo, ja que no n’han de memoritzar el seu
funcionament, sinó que el mateix disseny ha de complir el comportament i
les expectatives psicològiques de l’ésser humà, per tal que l’usuari el pugui
utilitzar fluidament i sense haver de fer esforços per a recordar-ne els detalls.
• Errors. El més probable és que els usuaris cometin errors en utilitzar el
disseny, per això aquest ha de ser capaç de resoldre’ls sense problema o, per
defecte, els hauria de gestionar amb gràcia, proporcionant missatges d’error
significatius i educats.
• Satisfacció. Quan un usuari utilitza un producte, hauria de poder assolir els
seus objectius de manera que vulgui tornar-lo a utilitzar. Convertir aquest
component en una prioritat en el procés de disseny ajuda a establir una bona
relació entre l’usuari i el producte.
3

ISO 9241-11:2018: Part 11 de la norma ISO relativa a la Interacció Persona-Ordinador, la
qual es refereix més concretament a la usabilitat.
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Disseny Centrat en l’Usuari (DCU)

El Disseny Centrat en l’Usuari (DCU), o bé User-Centered Design (UCD) en anglès,
és un procés de disseny iteratiu en el qual els dissenyadors es centren en els usuaris i
les seves necessitats en cada fase del procés de disseny. Per tal de poder comprendre
quines són les necessitats dels usuaris, els dissenyadors utilitzen diferents mètodes
i eines, com poden ser, pluges d’idees, entrevistes, enquestes... A més, perquè els
productes creats siguin altament utilitzables i accessibles per als usuaris, s’utilitzen
diferents tècniques per a involucrar-los durant tot el procés de disseny.[6]
L’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) determina més bé els
estàndards tècnics enfocats al disseny centrat en l’usuari, concretament a la norma
ISO 9241-210:20194 , la qual està destinada bàsicament a augmentar la productivitat dels sistemes interactius, reduir els errors i les hores de suport i formació, i
proporcionar la millor experiència d’usuari possible.
El desenvolupament d’aquests sistemes interactius està enfocat a les necessitats i
interessos dels usuaris i, utilitzar aquest procés de disseny produeix un augment de
l’eficàcia d’aquest, aixı́ com una millora del benestar humà, l’accessibilitat i la sostenibilitat. Fins i tot, té en compte els diferents efectes que poden produir aquests
sistemes interactius sobre la salut, la seguretat i el rendiment dels usuaris.
Aquesta norma ISO no descriu totes les activitats necessàries per a garantir l’eficàcia d’aquests dissenys, sinó que és complementària a ells, és a dir, que els seus
paràmetres beneficien totes les parts implicades involucrades al projecte amb el millor disseny d’interfı́cie, el centrat en l’usuari.
Segons el comitè tècnic de la ISO, la tecnologia s’hauria d’utilitzar per reduir la
càrrega mental de l’usuari, de tal manera que les seves habilitats no es malgastessin
en accions mecàniques. Per una banda, l’usuari hauria de ser capaç de reconèixer les
accions que són possibles i poder representar, tant el resultat d’aquestes com l’estat
del sistema. Per altra banda, el disseny hauria de ser el responsable de les relacions
entre l’usuari i els seus companys i l’entorn, per tal de donar lloc a una interacció
més natural. En resum, la interfı́cie hauria de ser imperceptible, però la visibilitat
del sistema ha de ser llegible i clara.[1]
5.3.1

Fases de les que consta el DCU

Com s’ha comentat, el disseny centrat en l’usuari és un procés iteratiu. Cada una
d’aquestes iteracions implica quatre fases diferents representades a la Figura 1.
Les diferents fases són les següents[6][7]:
4
ISO 9241-210:2019: Part 210 de la norma ISO relativa a la Interacció Persona-Ordinador,
la qual es refereix més concretament al disseny centrat en l’usuari per a dissenys interactius.
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• Entendre i especificar el context d’ús: En primer lloc, en aquesta fase es
pretén saber les caracterı́stiques rellevants dels usuaris, conèixer les tasques a
realitzar i entendre el context en què els usuaris poden utilitzar el sistema.
• Especificar els requisits de l’usuari: A la segona fase, s’identifiquen i
s’especifiquen els requisits que han estat acceptats pels usuaris rellevants al
disseny, per tal de poder proporcionar una proposta clara dels objectius i
establir punts de referència amb els que es pugui comparar el disseny que es
vol provar.
• Produir solucions de disseny: A continuació, es crea un prototip senzill de
la solució de disseny proposada. El realisme d’aquest prototip és un aspecte
important, i permet una millor comunicació entre els usuaris i els desenvolupadors. A més, el fet que el prototip sigui senzill permet provar més alternatives
per al disseny final abans de ser codificat.
• Avaluar el disseny segons els requisits: Finalment, l’última fase consisteix
a valorar els resultats de l’avaluació en funció del context i dels requisits dels
usuaris, per tal de comprovar el rendiment d’un disseny i fer-hi els canvis que
es creguin necessaris.
Després de l’última fase s’anirà iterant en aquestes quatre fases fins que s’aconsegueixi una avaluació satisfactòria dels resultats.

Figura 1: Fases DCU. (Font: Interaction Design Foundation)

5.4

Avaluació heurı́stica

L’avaluació heurı́stica és un mètode d’usabilitat desenvolupat l’any 1990 per Jakob
Nielsen i Rolf Molich. Aquest mètode encara s’utilitza avui dia per a trobar problemes d’usabilitat en interfı́cies de sistemes interactius de qualsevol classe.
Generalment, que una única persona sigui l’encarregada de realitzar una avaluació
d’aquest tipus és difı́cil, ja que és pràcticament impossible que aquesta persona sigui capaç de trobar tots els problemes d’usabilitat que una interfı́cie pugui presentar.
En un experiment realitzat per Jakob Nielsen, on sis dels seus projectes van ser
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avaluats per un sol avaluador, la mitja de problemes d’usabilitat trobats no va arribar al 35% [16]. Si observem la següent gràfica (Figura 2), aquesta representa la
proporció entre el nombre d’avaluadors i els problemes d’usabilitat trobats en una
interfı́cie mitjançant el mètode d’avaluació heurı́stica.

Figura 2: Proporció problemes d’usabilitat trobats en funció del nombre d’avaluadors. (Font:
Nielsen Norman Group)

Clarament, podem observar que surt molt a compte el fet de tenir més d’un expert
avaluant les diferents interfı́cies. Tot i això, també veiem que si s’utilitzen entre 10
i 15 avaluadors ja no millora gaire el percentatge de problemes trobats.
El nombre exacte d’avaluadors que ha d’avaluar la plataforma, dependrà de l’anàlisi
de beneficis que volem obtenir, però també tenint en compte quins són els costos
que es volen assumir.
En casos estàndards el nombre d’avaluadors recomanats són entre 3 i 5. Tot i això,
en casos crı́tics, en els quals s’hagi d’avaluar i millorar la usabilitat del lloc web de
manera urgent, seran necessaris més avaluadors dels recomanats.
Per aquest motiu, les avaluacions heurı́stiques han de ser realitzades per un petit grup d’experts, cadascun dels quals examinarà la interfı́cie en qüestió i hi trobarà
diferents problemes d’usabilitat. El fet que siguin experts en usabilitat millorarà
l’efectivitat del mètode.
En el cas concret d’aquest projecte, per a cadascuna de les avaluacions, els grups
d’experts seran d’entre 3 i 6 avaluadors.
Les avaluacions heurı́stiques es realitzen a partir d’uns principis, anomenats Principis Heurı́stics (PH) o Heuristic Principles (HP) en anglès (explicat a l’apartat 5.4.1),
prèviament establerts. A continuació, els experts realitzen l’avaluació de manera individual. Finalment, comparteixen els seus resultats amb la resta d’avaluadors i, del
debat entre tots ells, s’obté l’informe final de l’avaluació[14][13].
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Principi Heurı́stic (PH)

Els principis heurı́stics són les regles en les quals els dissenyadors es basen a l’hora
d’avaluar la usabilitat d’una interfı́cie d’usuari. Aquestes regles no són directrius
d’usabilitat especı́fiques, sinó que són generals, d’aquı́ el nom d’“heurı́stics”[18].
Els principis heurı́stics tenen diferents propòsits[14]:
• Guiar als dissenyadors durant el procés de disseny.
• Ajudar als avaluadors a identificar problemes a les interfı́cies, sempre comprovant que es respectin les regles d’usabilitat.
• Explicar problemes d’usabilitat que s’hagin observat anteriorment.
• Donen pautes del perquè els usuaris fan determinats errors.
Els principis heurı́stics més coneguts i utilitzats són les 10 heurı́stiques d’usabilitat
de Jakob Nielsen (explicades a l’apartat 5.4.2). També s’explicaran els principis
heurı́stics de Bruce Tognazzini (apartat 5.4.3), ja que tant els uns com els altres
s’han analitzat i sintetitzat per tal de realitzar la nova proposta que s’està provant
en aquest treball.
5.4.2

Principis Heurı́stics de Jakob Nielsen

Els 10 principis heurı́stics establerts per Jakob Nielsen són els següents[12][20][18]:
1. Visibilitat de l’estat del sistema: El sistema ha de mantenir a l’usuari
informat en tot moment de què està passant, ja sigui a través de comentaris
apropiats, pistes visuals..., i sempre en un temps raonable.
2. Relació entre el sistema i el món real: El sistema ha de parlar l’idioma
dels usuaris, utilitzant paraules, frases i conceptes que els siguin familiars, en
comptes d’utilitzar termes més orientats al sistema. La informació ha d’aparèixer de manera lògica i en un ordre natural.
El disseny del sistema dependrà molt dels usuaris especı́fics als quals vagi dirigit.
3. Llibertat i control per part de l’usuari: A vegades els usuaris poden
equivocar-se al realitzar accions dins del sistema. Per aquest motiu, han de
tenir la possibilitat de deixar l’estat no desitjat al que han accedit, sense haver
de passar per un procés extens. Una bona opció és la incorporació de les
funcionalitats de desfer i refer al sistema.
4. Consistència i estàndards: El sistema ha de seguir les convencions establertes. Els usuaris no haurien de qüestionar-se si paraules, accions o situacions
diferents signifiquen el mateix.
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5. Prevenció d’errors: Un sistema ha de tenir bons missatges d’error, però
més important és que el sistema previngui els errors. Això es pot aconseguir
eliminant les condicions que puguin ser propenses a errors, o bé comprovar-les
i presentar als usuaris una opció de confirmació per a l’acció abans de fer-se’n
responsables.
6. Reconeixement abans que memòria: Els humans tenim la memòria limitada a curt termini, per això els usuaris no haurien d’haver de recordar
la informació d’una interfı́cie per a utilitzar-la posteriorment. Els objectes,
accions i opcions que puguin necessitar en cada moment han de ser visibles.
7. Flexibilitat i eficiència d’ús: S’ha de permetre que els usuaris puguin adaptar el sistema a les seves necessitats, fent que un mateix procés es pugui dur
a terme de més d’una manera. Com per exemple, utilitzant acceleradors per
a les accions més freqüents dels usuaris més avançats, i simplificant el sistema
per als usuaris més inexperts.
8. Estètica i disseny minimalista: Les interfı́cies no han de contenir informació irrellevant o innecessària, ja que afecta la visibilitat de les unitats d’informació rellevants, disminuint-la.
9. Ajudar als usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se dels errors: Els missatges d’error s’han d’expressar mitjançant un llenguatge clar i
simple, indicant el problema de manera precisa i suggerint una solució constructiva. A més, també haurien d’anar acompanyats d’elements visuals que
ajudin els usuaris a adonar-se de la seva presència i a reconèixer-los.
10. Ajuda i documentació: Tot i que és millor si un sistema s’utilitza sense
documentació, podria ser necessari oferir ajuda i documentació als usuaris.
Aquesta informació ha de ser fàcil de buscar, estar enfocada a les tasques dels
usuaris, amb una llista dels passos concrets a realitzar i no gaire extensa.
5.4.3

Principis Heurı́stics de Bruce Tognazzini

Els principis heurı́stics establerts per Bruce Tognazzini d’un principi eren 16. Tot
i això, fa uns anys es van expandir i, a aquests 16 se n’hi van afegir 3 més. Els
principis són els següents[2][14]:
1. Estètica: En cas que es produeixi algun canvi en el disseny d’interfı́cies d’un
sistema, aquest no ha de perjudicar la productivitat d’aquest, sinó tot el contrari, l’aprenentatge, la satisfacció i la productivitat s’han d’haver mantingut
iguals o haver millorat.
2. Anticipació: El sistema s’ha d’anticipar a les necessitats de l’usuari i proveirlo de la informació que necessiti en cada interfı́cie.
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3. Autonomia: Els usuaris han de tenir el control de la plataforma. Han de
poder prendre les seves pròpies decisions, inclús si són estèticament pobres o
menys eficients.
4. Color: En utilitzar colors a les interfı́cies s’ha de tenir en compte que les
persones que, per diferents problemes de visió no puguin veure aquells colors,
puguin interactuar igual de bé que la resta d’usuaris.
5. Consistència: El sistema ha de ser consistent a les expectatives de l’usuari.
Igual d’important és ser visualment inconsistent, quan els elements actuen de
manera diferent, que ser visualment consistent quan els elements actuen de la
mateixa manera.
6. Configuracions per defecte: Els camps que contenen informació per defecte
han de ser fàcils de canviar o eliminar si l’usuari ho desitja. A més, si un camp
no té un element més important a la resta, no és necessari que hi hagi cap
element per defecte en aquell camp.
7. Capacitat de descobriment: Els elements necessaris per a un bon funcionament de la interfı́cie han de ser sempre accessibles visualment, ja que si
l’usuari no és capaç de trobar-los és com si no existissin.
8. Eficiència de l’usuari: S’ha de mirar per la productivitat de l’usuari, mantenint-lo ocupat, i no per la del sistema. A més, en cas que es produeixi un error,
s’ha d’explicar clarament a l’usuari què està malament i què ha de fer-hi al
respecte.
9. Interfı́cies explorables: S’ha de permetre als usuaris abandonar l’estat actual. Per aquest motiu, sempre s’ha de permetre l’acció “desfer”.
10. Llei de Fitts: El sistema ha de complir la Llei de Fitts, la qual ens diu que el
temps per assolir un objectiu depèn de la distància i la mida d’aquest objectiu.
Per tant, com menor sigui la distància i major sigui la mida, més fàcil serà per
a l’usuari utilitzar un mecanisme d’interacció.
11. Objectes d’interfı́cie humana: Aquests objectes són aquells que poden ser
vists, escoltats, sentits o percebuts d’una manera semblant a com són els del
món real. El seu comportament ha de ser comprensible i familiar per a l’usuari.
12. Reducció de la latència: S’ha d’intentar que el sistema sigui el més ràpid
possible. Tot i això, en cas que es produeixin temps d’espera per a l’usuari aquests s’han d’optimitzar, permetent que aquest executi altres tasques i
mantenint-lo informat del temps restant perquè finalitzi la tasca.
13. Aprenentatge: Encara que un sistema requereixi un mı́nim procés d’aprenentatge, ha de poder ser utilitzat des del primer moment.
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14. Ús de metàfores: L’ús adequat de metàfores facilita l’aprenentatge d’un
sistema. Altrament, fer-ne un ús inadequat pot dificultar-lo.
15. Protecció del treball de l’usuari: Els usuaris no han de perdre mai el seu
treball.
16. Llegibilitat: El text ha de tenir un alt contrast amb el fons, per tal de facilitar
el màxim possible la seva lectura. També, la mida de la font ha de ser prou
gran per poder-la llegir sense esforç en pantalles de mida estàndard.
17. Simplicitat: Un sistema simple és aquell que simplifica la vida de l’usuari,
i no aquell que amaga les complexitats. Mai s’ha de simplificar un sistema
eliminant les capacitats necessàries, ja que al final hi estem afegint complexitat.
18. Estat: El sistema ha de conèixer i emmagatzemar informació sobre el comportament previ de l’usuari, per tal de poder realitzar posteriorment operacions
freqüents de manera més ràpida. Aquesta informació s’ha d’emmagatzemar
xifrada al servidor quan l’usuari es desconnecti. A la vegada, l’usuari ha de
saber la informació que es guarda i que aquesta serà protegida de la millor
manera possible.
19. Navegació visible: L’usuari ha de saber en tot moment a quina secció de
la pàgina es troba i no s’ha de sentir perdut, sinó que ha de tenir la sensació
que sempre es troba a la mateixa pàgina i l’únic que canvia és el contingut
d’aquesta.

6

Mètode proposat per a les avaluacions
heurı́stiques

A continuació, s’explicarà el mètode que s’ha utilitzat per a realitzar les diferents
avaluacions heurı́stiques, per tal que tothom pugui entendre el seu funcionament,
aixı́ com veure d’on surten els resultats obtinguts.
6.1

Motiu de la seva creació

L’Avaluació Heurı́stica és un dels mètodes més utilitzats a l’hora d’avaluar la usabilitat d’un sistema interactiu. Tot i això, amb els recursos actuals per a dur-la a
terme, bàsicament només hi ha dues opcions, utilitzar la llista de principis de Jakob
Nielsen, actualment la més utilitzada i coneguda, o bé seguir un llarg procés de
revisió de diferents directrius, el qual provoca conflictes entre els diferents recursos,
sobretot a l’hora de puntuar, ja que cada recurs puntua de manera diferent.
Un podria pensar que llavors l’opció més factible seria utilitzar la llista de principis de Nielsen. Tot i això, va ser ell mateix qui va afirmar: “these 10 principles
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are broad rules of thumb and not specific usability guidelines”, per la qual cosa ja
ens està dient que els seus principis, malgrat que tothom els utilitza, no serveixen
per a fer una avaluació exhaustiva de la usabilitat d’una plataforma.
D’aquı́ és d’on va sorgir la idea de crear aquesta nova proposta, una llista de 15
principis (Figura 3) resultant de revisar, comparar i integrar dos dels principis de
disseny més coneguts, el de Jakob Nielsen i els de Bruce Tognazzini[10][8].

Figura 3: 15 Principis Heurı́stics nova proposta. (Font: MPIu+a)

6.2

Funcionament i resultats

Per a realitzar una avaluació heurı́stica mitjançant aquest nou mètode, s’ha d’utilitzar l’eina provinguda a la plantilla de Ms Excel ja creada per aquest fi. Aquest
mètode consta de 60 preguntes concretes, redactades de tal manera que totes poden
ser respostes fàcilment amb “Sı́” i “No” i, que quan la resposta sigui afirmativa, significarà que aquell aspecte avaluat és bo en termes d’usabilitat, però si la resposta
és negativa, significarà que no ho és[10].
Cada pregunta s’ha de respondre amb alguna de les respostes ja establertes a la
plantilla, cadascuna de les quals ja té una puntuació associada. Podem veure les
respostes amb la seva puntuació associada a la Figura 4[8].
En el cas de preguntes on la resposta sigui “No aplicable” o “No és un problema”,
aquestes no seran comptabilitzades, és a dir, serà com si aquella pregunta no existı́s.
En canvi, les preguntes on la resposta sigui “Warning (impossible de comprovar)”,
sı́ que es comptabilitzaran, però no se’ls hi assignarà cap puntuació.
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Figura 4: Respostes i puntuació associada.

Un altre factor important a considerar en aquesta eina és que, per a cada pregunta
hi ha un espai reservat als comentaris. En aquest espai és on l’avaluador redacta el
perquè de la seva resposta. D’aquesta manera, si a cap d’un temps torna a mirar
l’avaluació o aquesta és consultada per algú altre, sap quins aspectes concrets és
necessari millorar.
Una vegada s’hagin contestat totes les preguntes es podrà consultar la puntuació
obtinguda en cada principi, aixı́ com el percentatge d’usabilitat, el qual considerem
que és el resultat de l’avaluació.
6.3

Exemple càlcul de resultats

Si per exemple, suposem que acabem de començar una avaluació heurı́stica i estem
avaluant les preguntes del principi 1. Si les nostres respostes fossin les que podem
veure a la Figura 5, el percentatge d’usabilitat fins al moment seria d’un 5%. Però
d’on surt aquest valor? Doncs bé, podem veure que aquest principi té un total de
5 preguntes, per tant, hem avaluat 5 preguntes de 60. Si sumem cadascuna de les
puntuacions que obtenim de cada resposta (segons l’estipulat la Figura 4) obtindrı́em
que la puntuació per aquest principi seria igual a:
Puntuació principi 1 = 1 + 1 + 0,33 + 0,66 + 0 = 2,99
Per tant, obtindrı́em un valor de 2,99 sobre 5 o, cosa equivalent en aquest cas, ja
que els altres principis encara no s’han avaluat, obtindrı́em una puntuació de 2,99
sobre 60 (nombre total de preguntes). Si d’aquı́ en calculem el percentatge, el qual
esdevindrà el percentatge d’usabilitat final, obtindrem que:
Percentatge d’usabilitat = 2,99 / 60 * 100 = 4,98%

16

Treball de Final de Grau

Marta Albets Mitjaneta

Figura 5: Primer exemple de càlcul de resultats segons les respostes.

A continuació, veurem un exemple on no totes les preguntes puntuen, ja que s’han
respost amb ‘No aplicable” o bé “No és un problema”.

Figura 6: Segon exemple de càlcul de resultats segons les respostes.

Pel que podem observar a la Figura 6, tant la segona com la quarta resposta no tenen
puntuació, per la qual cosa per avaluar la puntuació d’aquest principi, aquesta serà
sobre 3, i aquestes dues preguntes restants seria com si no existissin. Per tant
obtindrı́em una puntuació de:
Puntuació principi 1 = 1 + 0,33 + 0 = 1,33
Aquesta puntuació seria d’1,33 sobre 3, la qual cosa en aquest cas, seria el mateix
que dir 1,33 sobre 58, ja que recordem que aquelles dues preguntes no les tenim en
compte. Si calculem el percentatge d’usabilitat final, aquest seria:
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Percentatge d’usabilitat = 1,33 / 58 * 100 = 2,29%
També, si ens fixem en la Figura 7 podem veure un exemple dels resultats obtinguts
després d’haver realitzat una avaluació heurı́stica.

Figura 7: Exemple full de resultats.

El que podem veure d’un inici és que, de les 60 preguntes, 20 s’han considerat com
que no aplicaven o bé no eren un problema, per tant, el càlcul del percentatge d’usabilitat es calcularà a partir de 40 preguntes en comptes de 60. A més, si ens hi
fixem, ens adonem que la puntuació del principi 3 és perfecta, ja que té 1 punt
sobre 1. En canvi, en principis com el 6, l’11 o el 15 és la pitjor possible, ja que
les seves respostes han puntuat 0 sobre qualsevol que fos el seu nombre de preguntes.
Donant una ullada a tota la taula veiem que la cel.la de cada valor es representa amb un color especı́fic. Això és a causa que s’ha utilitzat l’escala de colors d’un
semàfor. Per tant, si la puntuació d’un principi és el valor mitjà, aquest es representarà amb el color groc. En canvi, si la cel.la és d’un color verdós o verd, voldrà
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dir que el principi, en general, ha obtingut bones respostes. Mentre que, si el color
de la cel.la és taronja o vermell, significarà que la majoria de les preguntes s’han
respost negativament. Finalment, si la casella mostra un zero, però aquesta és de
color blanc, significarà que cap de les preguntes d’aquell principi s’ha considerat
aplicable o un problema.
Per a conèixer el percentatge d’usabilitat final, haurem de calcular el percentatge de
la puntuació respecte al nombre de preguntes que tenen associada una puntuació.
En aquest cas, el càlcul seria:
Percentatge d’usabilitat = 18,25 / 40 * 100 = 45,63%

7

Sperientia: [studio+lab]

El principal objectiu d’aquest treball és validar aquesta nova proposta per a la realització d’avaluacions heurı́stiques en un context empresarial. Per aquest motiu, era
de vital importància comptar amb la col.laboració d’una empresa experta en el tema.
És en aquest context on entra Sperientia: [studio+lab]5 , un laboratori de recerca
en Experiència d’Usuari amb seu a Mèxic, especialitzat en:
• Avaluar i investigar l’experiència d’usuari de productes i serveis digitals.
• Formació i acompanyament d’equips en la creació de serveis i productes centrats en les persones.
• Entrenament executiu i serveis d’investigació per a lı́ders de l’organització
centrada en la innovació estratègica.
7.1

La seva contribució

Els experts en usabilitat de Sperientia: [studio+lab], dividits en tres laboratoris,
van ser els responsables d’avaluar les diferents plataformes i discutir-ne els resultats,
tant de les avaluacions individuals com de les grupals.
Tots ells van ser liderats per en Dr. Vı́ctor Manuel González, director i fundador de l’empresa. És doctorat en Ciències de la Informació i la Computació, per
la Universitat de Califòrnia a Irvine (Estats Units). Professionalment, és consultor
i expert internacional en interacció persona-ordinador i en disseny d’experiències
d’usuari per a productes digitals interactius. Durant molts anys ha exercit com a
professor a diferents universitats, com la Universitat de Guanajuato, a Guanajuato
(Mèxic), la Universitat de Califòrnia, a Irvine (Estats Units), o la Universitat de
Manchester, a Manchester (Regne Unit). També, va fundar i va ser codirector del
5

https://www.sperientia.com/
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Centre ITAM per a la creativitat, la innovació i l’emprenedoria. Finalment, l’any
2019 va fundar l’empresa Sperientia: [studio+lab], una agència de consultoria i investigació que ajuda a empreses de Mèxic i Amèrica Llatina a dissenyar i a crear
millors productes i serveis digitals.
Gràcies al coneixement i a l’experiència de tots ells, no només es van dur a terme
les avaluacions amb èxit, sinó que també es van poder observar aspectes a millorar
de l’eina, punts forts i febles, i àrees d’oportunitat.

8

Experimentació

En aquesta part del treball és on s’explicarà el procés seguit per l’avaluació de les
diferents plataformes, realitzades pels experts de Sperientia, i l’anàlisi dels resultats
obtinguts.
Per a cada una de les plataformes que s’han avaluat s’analitzaran els resultats obtinguts per cada laboratori per separat i se n’extrauran conclusions. Finalment, es
posaran en comú per tal d’extreure unes conclusions generals. Això serà possible
perquè totes les avaluacions han estat realitzades amb la mateixa eina (explicada a
l’apartat 6).
Com també s’ha comentat, un dels objectius d’aquest treball és observar si les avaluacions són més efectives quan els experts hi treballen individualment, i després posen
els seus resultats en comú o, per contra, realitzant-les grupalment directament es
pot obtenir la mateixa precisió en els resultats. Per aquest motiu, de les vuit avaluacions realitzades, quatre s’han realitzat individualment i quatre s’han realitzat
grupalment.
8.1

Plataformes de venda al detall

Per tal d’avaluar les diferents plataformes i pel fet que analitzar totes les seves interfı́cies seria una feina que portaria massa temps, s’han especificat una sèrie de
tasques tı́piques que qualsevol usuari podria realitzar al lloc web.
Aquestes tasques són les següents:
1. Crear una llista i afegir-hi els productes:
• Llet Alpura sense lactosa, 1 litre
• Paper higiènic Cottonelle, 18 rotllos
2. Buscar productes, identificar-ne la informació nutricional i afegir-los a la cistella.
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• Farina de blat Selecta
• Mantega Gloria sense sal, 90 grams
3. Buscar una pantalla de televisió amb descompte i afegir-la a la cistella.
• Televisor LED Samsung 65” UltraHD Smart
4. Revisar els productes que hi ha a la cistella de compra y consultar el cost de
l’enviament, aixı́ com els horaris disponibles d’aquest.
8.1.1

HEB

La primera avaluació s’ha realitzat a la cadena de supermercats H-E-B6 . En aquest
cas les avaluacions s’han realitzat de manera individual i després s’han posat els
resultats en comú amb els altres membres del mateix laboratori.
8.1.1.1

LabX

A la taula següent (Taula 2) podem consultar el resultat de cadascuna de les avaluacions heurı́stiques realitzades per cada expert del laboratori de forma individual.
Taula 2: Resultats avaluacions heurı́stiques a H-E-B del LabX.

6

https://www.heb.com.mx/
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A part de la tercera avaluació heurı́stica, la qual podem observar que té un percentatge bastant més elevat, la resta totes han obtingut un resultat que es troba al
voltant d’un 50%.
De la mateixa manera que veiem la semblança en els resultats generals, també podem veure que aquesta mateixa semblança existeix en els resultats parcials de la
majoria dels principis.
Analitzant cada principi de més a prop, ens podem adonar que el principi 15 destaca per ser el pitjor valorat. Per altra banda, el 3 i el 4 destaquen per ser els millor
valorats, tot i que també tenen aspectes a millorar.
A continuació, mencionarem els motius pels quals aquests han sigut els resultats en
aquests principis.
Per al cas del principi pitjor valorat:
• Principi “15-Reducció de la latència”. Amb el que han provat els experts,
pràcticament tots ells han arribat a la conclusió que les tasques pesades no són
transparents a l’usuari, com per exemple seria el cas de carregar certes pàgines.
A més, aquestes no informaven l’usuari a quin punt del procés es trobaven.
Per al cas dels principis millor valorats:
• Principi “3-Control i llibertat de l’usuari”. En aquest principi els experts destaquen la llibertat de l’usuari per a poder tornar a la pàgina d’inici i
desfer i refer accions, sempre que aquestes accions tinguin un sentit en aquella
interfı́cie. Inclús a l’hora de tornar a un estat anterior, tot sense problemes
excepte en un cas particular. En el cas que s’accedeix al carret de compra,
en aquesta interfı́cie no hi ha cap vincle ni icona que et permeti tornar a la
pàgina anterior.
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Tots els experts d’aquest laboratori estan d’acord que a la pàgina de H-E-B:
1. Totes les etiquetes dels vincles tenen el mateix nom que el seu destı́.
2. En tota la pàgina web una mateixa icona conserva el seu significat.
Tot i això, en alguns casos aquest principi seria millorable en usabilitat:
1. En alguns casos, com per exemple en alguns productes, la informació no
es mostra consistent, a causa de la falta d’aquesta.
2. En algunes parts de diferents interfı́cies els enllaços no són adequats, ja
que només es reconeixen al posicionar-s’hi a sobre, és a dir, l’usuari no
reconeixerà els enllaços a simple vista.
El que considerarı́em el percentatge d’usabilitat final per al LabX seria la mitja
obtinguda a partir de cadascuna de les avaluacions realitzades individualment pels
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experts. En el gràfic (Figura 8) veiem la representació de cadascuna de les avaluacions individuals i la mitja d’aquestes, el valor de la qual és d’un 53,04%.

Figura 8: Representació de resultats del LabX en avaluació a H-E-B.

8.1.1.2

LabY

A continuació, podem veure el resultat individual de cadascuna de les seves avaluacions heurı́stiques, aixı́ com una avaluació que van realitzar de manera grupal.
En aquesta taula (Taula 3) podem observar que, en general, els resultats són bastant
diferents entre ells. Podem arribar a dir que hi ha hagut ocasions en les quals, per
a un mateix principi, no s’han trobat en les mateixes situacions (tot i partir d’unes
tasques determinades), ja que algunes de les avaluacions presenten warnings (no ha
estat possible provar-ho). En canvi, altres no en tenen cap.
També cal dir que les dues avaluacions que han obtingut un resultat més elevat són
les que tenen més nombre de preguntes considerades com que no apliquen o no són
un problema.
Fent una anàlisi més exhaustiu i precı́s dels resultats, si ens fixem en cadascun
dels diferents principis heurı́stics, trobem que la majoria d’avaluacions, tot i tenir
resultats tan diferents, coincideixen en els més mal valorats i més ben valorats. Tot
i això, tant uns com els altres tenen aspectes bons i a millorar, els quals s’exposen
a continuació.

23

Treball de Final de Grau

Marta Albets Mitjaneta

Taula 3: Resultats avaluacions heurı́stiques a H-E-B del LabY.

Quant als principis més mal valorats, destaquen:
• Principi “1-Visibilitat i estat del sistema”. S’han pogut observar diferents problemes pel que fa a usabilitat. Per a començar, en algunes interfı́cies
el logotip de la marca apareix molt petit. A més, hi ha operacions en les quals
el sistema tarda bastant a respondre i no proporciona cap mena de feedback
a l’usuari. Finalment, s’ha vist com alguns enllaços no es perceben com a
tal. Inclús també, algunes icones no feien l’acció esperada, i aquesta acció era
realitzada per una altra icona diferent.
• Principi “8-Prevenció d’errors”. Tot i que la majoria dels avaluadors
tenen clar quina és la informació que s’ha d’introduir als diferents camps d’un
formulari, tots ells estan d’acord que els errors tipogràfics i ortogràfics no són
tolerats pel buscador i, a més, abans de realitzar una acció no sempre apareix
un missatge de confirmació.
Quant als principis millor valorats destaquen:
• Principi “4-Consistència i estàndards”. La majoria de preguntes pertanyents a aquest principi són satisfactòries quant a usabilitat. Tot i això,
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trobem dos problemes concrets:
1. Quan ens trobem dins d’una secció se’ns mostren les breadcrumbs indicant que podem anar a una secció anomenada “Departamentos”, però al
fer clic ens mostra una pantalla amb l’error 404. En canvi, fent clic a
“Departamentos” des del menú lateral sı́ que hi podem accedir.
2. La informació no és consistent en tot el sistema, ja que en els diferents productes d’una mateixa secció, un tipus d’informació no apareix o apareix
en un format diferent. Per exemple, podem trobar productes alimentaris
que vagin acompanyats de la seva informació nutricional com una imatge
addicional al producte, i altres que vingui especificada en una taula a la
descripció del producte.
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. En aquesta pàgina
web, pel que s’ha pogut provar, només hi ha un cas en què es pugui aplicar
aquest principi, aquest és quan l’usuari crea una llista de la compra i hi afegeix
productes. En aquest cas, aquesta es guardava i l’usuari hi podia accedir
sempre que desitgés utilitzant el seu compte personal.
Per tal d’obtenir el que considerarı́em el resultat final de l’avaluació heurı́stica de la
pàgina web del supermercat H-E-B, calculem la mitja dels resultats obtinguts. Al
següent gràfic (Figura 9) podem veure la representació dels percentatges obtinguts
a cada avaluació, aixı́ com de la mitja.

Figura 9: Representació de resultats del LabY en avaluació a H-E-B.
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Finalment, com a dada important cal dir que, si ens fixem en el valor mitjà obtingut
a partir de les avaluacions individuals (57.68%) i en el valor obtingut a partir de
l’avaluació grupal (57.2%), aquests són sorprenentment molt semblants, la qual cosa
ens pot començar a fer pensar que el fet de realitzar les avaluacions en grup seria
igual o més efectiu que fer-les individuals, ja que també es tarda menys temps.
8.1.1.3

LabZ

A la taula següent podem veure el resultat obtingut en cadascuna de les avaluacions heurı́stiques realitzades de manera individual per cadascun dels experts que
conformen aquest laboratori.
Taula 4: Resultats avaluacions heurı́stiques a H-E-B del LabZ.

En aquesta taula (Taula 4) podem observar que la majoria dels resultats obtinguts
ronden el mateix rang de valors. Només amb una mirada general, podem veure que,
segons el que indiquen aquestes avaluacions heurı́stiques, hi ha moltes millores en
l’àmbit d’usabilitat que es poden aplicar a la pàgina web de H-E-B.
Analitzant més profundament cadascun dels principis heurı́stics veiem que, en gene-
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ral, els principis més ben valorats són el 2, el 3 i el 4. Pràcticament, podrı́em indicar
que són els únics principis amb una valoració globalment positiva. Altrament, els
que podrı́em classificar com els pitjor valorats serien el 9 i el 13.
Els aspectes a millorar respecte als principis més mal valorats són:
• Principi “9-Disseny estètic i minimalista”. El problema més gran és que
la informació que ens trobem a la pàgina no està ben organitzada i estructurada, la qual cosa fa que costi d’entendre i part d’aquesta sigui redundant.
Inclús, en algunes interfı́cies hi ha manca d’informació, la qual seria molt útil
per a l’usuari.
• Principi “13-Autonomia”. En algunes ocasions l’usuari no obté cap classe
de feedback per part del sistema i, per tant, no coneix l’estat en què aquest
es troba, com per exemple, a l’hora de crear una llista, el sistema no informa
l’usuari que la llista ha estat creada.
En el cas dels més ben valorats, podem observar que, tant els aspectes bons com els
millorables, són:
• Principi “2-Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores
i objectes humans”. En general, la informació es presenta en un ordre
lògic per a l’usuari i les icones corresponen a objectes quotidians, fàcilment
interpretables per part de l’usuari. Tot i això, pel que s’ha pogut avaluar, en
el cas de la informació trobem dos aspectes a millorar:
1. Alguns copys 7 els quals no són clars, ni en si mateixos ni en la seva
finalitat.
2. Trobem expressions i paraules associades directament al branding 8 de la
marca, les quals a vegades poden no resultar familiars a l’usuari.
Finalment, en el cas de les icones, en especı́fic la icona de cor, encara que
és comuna en les pàgines, l’acció que l’usuari esperaria seria la d’afegir un
producte a favorits. En canvi, crea una llista.
• Principi “3-Control i llibertat de l’usuari”. És possible desfer i refer
accions quan és necessari. També existeixen elements per tal de tornar tant a
la pantalla d’inici com a pantalles anteriors. El problema ve amb la dificultat
de realitzar aquestes accions, a causa de la mida, el color i el contrast amb el
fons d’alguns d’aquests elements.
7

Copys: Conjunt de texts persuasius que es troben en webs i botigues en lı́nia amb l’objectiu
principal de vendre, comunicar-se amb els usuaris i construir marca.
8
Branding: Procés de creació i construcció d’una marca.
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• Principi “4-Consistència i estàndards”. Aquest és un principi bastant
ben valorat respecte a la consistència de les icones i als estàndards dels enllaços
i dels elements de navegació. Altrament, trobem alguns aspectes en els quals
la pàgina podria millorar:
1. Algunes etiquetes de vincles no coincideixen amb el producte que s’obté
al destı́.
2. En alguns productes, el mateix tipus d’informació, es mostra de maneres
diferents i, a vegades falta part de la informació, per tant, trobem que la
informació d’aquesta plataforma no és sempre consistent.
3. S’esperaria el mateix resultat per a les mateixes accions, tot i ser realitzades en productes diferents, però no és sempre aixı́. Això és perquè
en obrir un producte, alguns es carreguen a la mateixa pàgina (el que
l’usuari esperaria), i altres s’obren en finestres noves.
Per tal d’obtenir el resultat global de les avaluacions realitzades a la pàgina web del
supermercat H-E-B, per part de LabZ, calculem la mitja dels resultats obtinguts. Al
següent gràfic (Figura 10) podem veure la representació dels percentatges obtinguts
a cada avaluació heurı́stica individual, aixı́ com de la mitja, el valor de la qual és
d’un 37,04%.

Figura 10: Representació de resultats del LabZ en avaluació a H-E-B.
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LaComer (Comercial Mexicana)

La segona avaluació a ser realitzada ha estat a l’aplicació de la cadena mexicana de
supermercats LaComer9 . En aquest cas les avaluacions s’han realitzat directament
de manera grupal en cadascun dels tres laboratoris.
8.1.2.1

LabX

Com podem observar a la Taula 5 com a resultat de l’avaluació heurı́stica grupal
del LabX s’ha obtingut un percentatge d’usabilitat d’un 59,6%. Clarament, podem
veure que els principis que tenen un resultat més alt són el 2, el 4 i el 6. Altrament,
els que han obtingut un resultat més baix han estat el 5 i el 10.
Taula 5: Resultat avaluació heurı́stica global a LaComer del LabX.

9

https://www.lacomer.com.mx/
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Quant als principis amb resultats més alts:
• Principi “2-Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores i
objectes humans”. Segons les respostes a les preguntes d’aquest principi per
part dels experts del LabX, podem concloure que la plataforma de LaComer
compleix aquest principi pràcticament a la perfecció, ja que tant la informació
com les icones són lògiques i familiars a l’usuari.
L’únic que no queda clar és la icona d’afegir un producte a la llista pel fet que
es podria confondre la seva funció per la d’afegir al carret.
• Principi “4-Consistència i estàndards”. En les preguntes relatives a
aquest principi a aquest principi torbem que totes excepte una s’han respost
amb el valor màxim. L’excepció és deguda al fet que els enllaços no tenen
colors estàndards (són de color taronja) i tampoc són adequats, ja que no semblen clicables, la qual cosa implica que l’usuari només s’adona que són enllaços
quan es posiciona a sobre seu. Inclús, cal remarcar que ens trobem amb el cas
contrari, és a dir, ens trobem amb text que en posicionar-nos a sobre sembla
que hauria de ser clicable, però no ho és.
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. L’únic millorable a destacar
segons els experts del LabX és que en alguns moments no és senzill realitzar
una acció realitzada anteriorment.
A part d’això i d’algunes preguntes que no eren aplicables, a la resta se li ha
atorgat la màxima resposta.
Quant als principis amb resultats més baixos:
• Principi “5-Reconeixement en lloc de memòria, aprenentatge i anticipació”. Segons l’experiència dels avaluadors experts, aquesta plataforma
no és senzilla d’utilitzar per primera vegada. Per una banda, perquè és difı́cil
buscar alguna informació. Per altra banda, perquè no sempre hi ha la informació necessària a la pantalla actual i s’ha de recordar la de pàgines anteriors,
com per exemple, en el procés de pagament.
• Principi “10-Ajuda i documentació”. En aquest cas els experts han atorgat la pitjor puntuació possible a aquest principi, pel fet que no proporciona
cap classe d’apartat d’ajuda a l’usuari.
8.1.2.2

LabY

Com podem comprovar a la Taula 6 com a resultat de l’avaluació heurı́stica grupal
del LabY s’ha obtingut un percentatge d’usabilitat d’un 73,3%. Clarament, podem
veure que els principis que tenen un resultat més alt són el 2, el 6 i l’11. Altrament,
els que han obtingut un resultat més baix han estat el 5, el 10 i el 12.
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Taula 6: Resultat avaluació heurı́stica global a LaComer del LabY.

Quant als principis amb millors resultats:
• Principi “2-Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores
i objectes humans”. A partir de les respostes dels experts del LabY,
podem concloure que la plataforma de LaComer compleix aquest principi
pràcticament a la perfecció, ja que tant la informació com les icones són
lògiques i familiars a l’usuari.
L’únic que no pot no quedar clar a l’usuari és la funció de la icona per a afegir
un producte a la llista, ja que es podria confondre per la d’afegir un producte
al carret.
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. Segons els experts del LabY, el
que s’hauria de millorar respecte a aquest principi, per tal que pogués obtenir
el màxim resultat és el fet de realitzar una acció realitzada anteriorment, ja
que en alguns moments no és senzill.
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• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Els experts remarquen que en aquesta plataforma sempre és possible per als usuaris continuar
des de l’estat en el qual s’havien quedat en un altre moment o des d’un altre
dispositiu. Encara que també cal remarcar que no els ha sigut possible provar
la resposta de la plataforma quan es produeixen errors externs.
Quant als principis amb pitjors resultats:
• Principi “5-Reconeixement en lloc de memòria, aprenentatge i anticipació”. Els experts del LabY han considerat que algunes de les funcionalitats de la plataforma poden no ser senzilles d’utilitzar per primera vegada.
A més, a la descripció d’alguns productes i a l’hora d’afegir una direcció a un
compte, no hi ha tot el contingut necessari per a l’usuari a la pàgina actual.
• Principi “10-Ajuda i documentació”. En aquest cas els experts han indicat que no existeix una opció d’ajuda a l’usuari. Tot i això, sı́ que proporciona
un apartat de preguntes freqüents, encara que no és molt visible.
• Principi “12-Color i llegibilitat”. En diferents interfı́cies de la pàgina s’ha
pogut observar que les fonts de text són massa petites o amb poc contrast amb
el fons, la qual cosa dificulta la lectura de l’usuari, especialment als que tenen
visió reduı̈da.
8.1.2.3

LabZ

Com podem veure a la Taula 7 com a resultat de l’avaluació heurı́stica grupal del
LabZ s’ha obtingut un percentatge d’usabilitat d’un 58,9%. Clarament, podem
veure que els principis que tenen un resultat més alt són el 6 i el 7. Altrament, el
que ha obtingut un resultat més baix ha estat l’11.
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Taula 7: Resultat avaluació heurı́stica global a LaComer del LabZ.

Quant als principis amb un resultat més alt:
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. Segons els experts del LabZ, el
problema principal d’aquest principi que experimenta aquesta plataforma és
el fet que no consideren senzill realitzar una acció realitzada anteriorment.
A part d’això i d’algunes preguntes que no eren aplicables, a la resta se li ha
atorgat la màxima resposta.
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se
dels errors”. Els experts indiquen que sempre es mostren missatges abans de
realitzar accions irreversibles i missatges d’error. Tot i això, aquests últims no
sempre van acompanyats d’un codi d’error. A més, no són sempre molt visibles,
la qual cosa comporta que algunes vegades puguin ser difı́cils d’interpretar.
Quant al principi amb un pitjor resultat:
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Els experts remar-
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quen que en aquesta plataforma no és possible continuar des de l’estat en el
qual s’havien quedat en un altre moment o des d’un altre dispositiu. A més,
no els ha sigut possible provar la resposta de la plataforma quan es produeixen
errors externs.
8.1.3

Walmart

La tercera avaluació s’ha realitzat a la cadena de comercialització al detall de Walmart Mèxic10 . Per a aquesta plataforma, les avaluacions s’han realitzat de manera
individual i després s’han posat els resultats en comú amb els altres membres del
mateix laboratori.
8.1.3.1

LabX

A la taula següent (Taula 8) podem veure el resultat obtingut a l’avaluació heurı́stica
de cada avaluador.
Taula 8: Resultats avaluacions heurı́stiques a Walmart del LabX.

10

https://www.walmart.com.mx/
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En general, podem observar que els resultats obtinguts són bastant semblants, només
la tercera avaluació destaca lleugerament respecte a les altres pel fet de tenir un resultat una mica més elevat. A part de l’avaluació heurı́stica mencionada, la resta
totes han obtingut un resultat que es troba al voltant d’un 70%.
Analitzant cada principi de més a prop, si ens enfoquem en els principis millor
valorats veiem que sobretot hi destacarien els principis 4 i 11. Mentre que si ens
enfoquem en els pitjor valorats, veiem que no hi ha cap principi en el qual els avaluadors coincideixin amb una qualificació baixa. Tot i això, també tenint en compte
l’avaluació qualitativa, podrı́em arribar a concloure que el principi més mal valorat
ha estat el 7.
A continuació, mencionarem els motius pels quals aquests han sigut els resultats en
aquests principis.
Per al cas del principi pitjor valorat:
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se dels
erros”. Excepte el quart expert, qui no es va trobar en cap situació d’error.
La resta, indica que no sempre es mostra un missatge abans de realitzar accions
irreversibles. A més, quan apareixen missatges d’error, moltes vegades no són
fàcils d’interpretar i tampoc van acompanyats d’un codi per tal de referenciarlos.
Per al cas dels principis millor valorats:
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Pràcticament, tots els avaluadors
coincideixen en el fet que:
1. Totes les etiquetes dels vincles tenen el mateix nom que el seu destı́.
2. Les mateixes accions sempre porten als mateixos resultats
3. En tota la pàgina web, una mateixa icona conserva el seu significat.
4. Els elements de navegació segueixen els estàndards.
Tot i això, també estan d’acord que no sempre es mostra la informació de
manera consistent. Un exemple, en seria que no es mostra la informació nutricional en tots els productes. També, han pogut observar que en alguns casos
els enllaços tampoc són adequats per al seu ús.
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Tots els experts
d’aquest laboratori estan d’acord que sempre:
1. Els usuaris poden continuar des d’un estat anterior al que es van quedar
en un moment anterior o des d’un altre dispositiu.
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2. La utilitat d’autoguardat està implementada.
Pel que fa a si la resposta a fallades externes és bona, només un dels avaluadors
ho ha pogut comprovar i, en la seva avaluació, ha indicat que generalment sı́
que ho és.
El percentatge d’usabilitat final per al LabX considerarı́em que prové de la mitja obtinguda a partir de cadascuna de les avaluacions realitzades individualment
pels experts. En el gràfic (Figura 11) veiem la representació de cadascuna de les
avaluacions individuals i la mitja d’aquestes, el valor de la qual és d’un 73,8%.

Figura 11: Representació de resultats del LabX en avaluació a Walmart.

8.1.3.2

LabY

A continuació, podem veure el resultat individual de cadascuna de les avaluacions
heurı́stiques realitzades pels experts del LabY (Taula 9).
En general, podem veure que els resultats són bastant semblants i tots els podem
trobar en el rang de 75-85%, resultats que es considerarien bastant bons per a unes
primeres avaluacions. Podem destacar que tots els avaluadors no han considerat
aplicable cap dels casos avaluats en el principi 11-Valors per defecte.
Fent una anàlisi més exhaustiu i precı́s dels resultats, si ens fixem en cadascun dels
diferents principis heurı́stics trobem que, en general, han estat avaluats de manera
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bastant positiva i, per tant, no trobem cap principi que informi d’un greu problema
d’usabilitat.
Taula 9: Resultats avaluacions heurı́stiques a Walmart del LabY.

Respecte als principis destacats per a ser els millor valorats, aquests són:
• Principi “2-Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores i
objectes humans”. S’ha pogut observar que la informació no sempre apareix
en un ordre lògic per a l’usuari, com per exemple en el cas d’introduir un cupó.
També, en alguns casos les frases i conceptes utilitzats no resulten familiars.
Tot i això, tots els avaluadors estan d’acord que el disseny de les icones sempre
correspon a objectes quotidians i realitzen l’acció esperada per l’usuari.
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Encara que, en general, les respostes per a cada pregunta són bones, la majoria d’avaluadors coincideixen en
alguns aspectes a millorar:
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1. En alguns casos, les etiquetes dels vincles no tenen els mateixos noms que
el seu destı́.
2. El color dels enllaços no sempre és l’adequat per al seu ús.
3. Hi ha casos en els quals una mateixa acció no arriba al mateix resultat.
4. Trobem també alguns casos que la informació no és consistent. Un exemple seria que no tots els productes tenen la informació nutricional a disposició de l’usuari.
Per tal de veure quin seria el resultat final obtingut per a l’avaluació de la pàgina web
de Walmart, calculem la mitja de tots els resultats obtinguts per cada avaluador. Al
següent gràfic (Figura 12) podem veure la representació dels percentatges obtinguts
a cada avaluació, aixı́ com de la mitja, la qual ha obtingut un valor de 80,98%.

Figura 12: Representació de resultats del LabY en avaluació a Walmart.

8.1.3.3

LabZ

A la taula següent (Taula 10) podem veure el resultat obtingut en cadascuna de les
avaluacions heurı́stiques realitzades de manera individual a Walmart, per cadascun
dels experts que conformen aquest laboratori.
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Taula 10: Resultats avaluacions heurı́stiques a Walmart del LabZ.

Podem observar que, els experts han considerat bastants preguntes com que no són
un problema, que no apliquen, o bé que no han pogut provar-les. Tot i això, si ens
fixem en els percentatges d’usabilitat obtinguts, podrı́em dir que trobem dos rangs
de valors clarament diferenciats, ja que mentre que tres dels cinc avaluadors han
obtingut un percentatge entre el 50-60%, els dos avaluadors restants han obtingut
un percentatge al voltant d’un 70%.
Analitzant més profundament cadascun dels principis heurı́stics, veiem que la pàgina
web de Walmart sı́ que pot millorar en alguns aspectes. En conjunt, els principis
més ben valorats sós el 4 i el 8. Per contra, els que podrı́em definir com els pitjor
valorats per a la majoria dels avaluadors, serien els principis 1 i 2.
Els aspectes a millorar respecte als principis més mal valorats són:
• Principi “1-Visibilitat i estat del sistema”. En aquest principi trobem
una sèrie de problemes importants a millorar.
El major problema és que l’usuari no sempre sap on es troba dins de la pàgina.
Un exemple en seria que no es mostra un canvi considerable a la interfı́cie
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quan cliquem a l’enllaç Mismo dı́a o bé a l’enllaç Solo en lı́nea. A més, associat a aquests enllaços, ens trobem amb el problema que no s’entén a què
es refereixen. Representa que Mismo dı́a et portaria a l’apartat destinat al
supermercat, mentre que Solo en lı́nea et portaria a la secció d’electrònica. De
totes maneres, no hi ha cap relació entre el nom de l’enllaç i on aquest et porta.
Un altre problema amb el qual ens trobem és que l’usuari no sempre sap què
està fent el sistema.// Finalment, no menys important és el fet de no veure
totes les accions directament, ja que en algunes interfı́cies s’indica la necessitat de requeriments proveı̈ts en estats anteriors del procés, per tal de poder
continuar amb ell.
• Principi “2-Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores
i objectes humans”. El principal problema que s’observa en l’avaluació
d’aquest principi és que les frases i conceptes que s’utilitzen no són familiars
per l’usuari. A més, en algunes ocasions la informació no apareix tampoc en
un ordre lògic per a l’usuari.
En el cas dels més ben valorats, podem observar que, tant els aspectes bons com els
millorables, són:
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Pel que respecta als vincles,
aquests tenen el mateix nom que el seu destı́, les mateixes accions porten als
mateixos resultats i les icones tenen el mateix significat en tot el sistema. Tot
i això, pel que s’ha pogut avaluar, en el cas de la informació i els estàndards
trobem alguns aspectes a millorar:
1. La informació no es mostra consistent en tot el sistema, com és el cas de
la informació nutricional dels productes, ja mencionat també pels altres
laboratoris.
2. Trobem situacions en què els enllaços i els elements de navegació no segueixen els estàndards, però tampoc són adequats pel seu ús. Un exemple,
en seria el ja comentat abans sobre les seccions Mismo dı́a i Solo en lı́nea.
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se
dels errors”. Inicialment, cal remarcar que alguns avaluadors no han pogut
provar alguns dels casos descrits a les preguntes del principi. Per tant, ens enfocarem principalment amb les respostes dels avaluadors que sı́ que han pogut
provar els diferents casos.
Tots els avaluadors estan d’acord en el fet que sempre es mostra un missatge
abans que l’usuari realitzi una acció irreversible i que, en cas que es produeixi
un error, aquest serà mostrat en temps real.
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Els aspectes que s’haurien de millorar, per tant, seria en primer lloc el missatge d’error, ja que no sempre és fàcil d’interpretar. I, en segon lloc, el fet de
referenciar l’error amb un codi quan sigui necessari, ja que no sempre és aixı́.
Pel que fa al percentatge d’usabilitat general del LabZ avaluant la pàgina web de
Walmart, calculem la mitja dels resultats obtinguts individualment. Al següent
gràfic (Figura 13), podem veure la representació dels percentatges obtinguts a cada
avaluació heurı́stica individual, aixı́ com de la mitja d’aquests amb un valor d’un
62,24%.

Figura 13: Representació de resultats del LabZ en avaluació a Walmart.

8.1.4

Chedraui

La quarta avaluació i última pel que fa a plataformes de venda al detall, s’ha realitzat
al supermercat Chedraui11 . En aquest cas les avaluacions dels laboratoris X i Z
s’ha realitzat directament de manera grupal. En canvi, les del laboratori Y s’han
realitzat de manera individual i després han posat els resultats en comú amb la resta
de membres del laboratori.
8.1.4.1

LabX

Com podem observar a la Taula 11, com a resultat de l’avaluació heurı́stica grupal
del LabX s’ha obtingut un percentatge d’usabilitat d’un 41,4%. Si observem més
11

https://www.chedraui.com.mx/
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detalladament cada principi, podem veure que els principis amb un resultat més alt
són el 7 i l’11. Altrament, els que han obtingut un resultat més baix han estat els
principis 1, 12 i 13.
Taula 11: Resultat avaluació heurı́stica global a Chedraui del LabX.

Respecte als principis amb millors resultats:
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se
dels errors”. Tot i que els experts del LabX no han pogut provar situacions
d’error, han vist que en totes les situacions que volien fer accions irreversibles,
els ha aparegut un missatge abans de confirmar-les.
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Pel que s’ha pogut
provar en aquesta pàgina web, el principal cas en què es pot aplicar aquest
principi és quan l’usuari crea una llista de la compra i hi afegeix productes. En
aquest cas, sempre que l’usuari estigui dins de la seva sessió, la llista quedava
guardada i l’usuari hi podia accedir sempre que ho desitgés utilitzant el seu
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compte personal, ja fos des del mateix dispositiu o des d’un de diferent.
Per aquest mateix cas, els experts també han indicat que s’implementa l’autoguardat, però si no et trobes dins del teu compte, la llista de la compra que
realitzis no quedarà guardada.
Finalment, pel que fa a la resposta a errors externs, aquesta no s’ha pogut
comprovar.
Respecte als principis amb pitjors resultats:
• Principi “1-Visibilitat i estat del sistema”. El principal problema que
presenta la plataforma és que l’usuari no sap en quin lloc de la pàgina està en
cada moment. Fins i tot, l’usuari tampoc és conscient sobre que està fent el
sistema en tot moment i no es capaç de veure les accions directament, casos que
es donen a l’utilitzar el mapa que permet seleccionar on anar a buscar/portar
la compra realitzada.
• Principi “12-Color i llegibilitat”. En aquest cas, els experts recalquen
que, en la majoria d’interfı́cies, el text és d’una mida molt petita i no hi ha un
bon contrast amb el fons. A més, també trobem casos en els quals el text es
troba sobre imatges que en dificulten la lectura.
• Principi “13-Autonomia”. Avaluant aquest principi s’ha pogut observar
que no sempre es manté informat a l’usuari de l’estat del sistema i aquest,
a més, no és visible ni actualitzat. Un exemple, en seria a l’hora de fer una
compra, ja que l’usuari no sap en quin moment del procés es troba, aixı́ com
tampoc la part del procés que ja ha realitzat i la que li queda per realitzar.
8.1.4.2

LabY

A la taula que es mostra a continuació (Taula 12), podem observar quin és el resultat
de cadascuna de les avaluacions heurı́stiques realitzades individualment pels experts
del LabY.
En general, podem veure que els resultats són bastant semblants, encara que hi
ha principis els quals, mentre que alguns avaluadors els consideren no aplicables
altres sı́. Tot i això, coincideixen bastant en els resultats en la resta de principis.
Fent una anàlisi més detallat dels resultats, si ens fixem en cadascun dels diferents principis heurı́stics, veiem que hi ha principis on la majoria dels avaluadors
han coincidit en una valoració més positiva o negativa. Per tant, podrı́em concloure
que els principis valorats més positivament serien el 4 i el 9. Mentre que, pel que fa
als valorats més negativament hi destacarı́em el principi 7, encara que cal remarcar
que no es troba tampoc en una valoració crı́tica.
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Taula 12: Resultats avaluacions heurı́stiques a Chedraui del LabY.

Pel que respecta als principis valorats més positivament, podem dir:
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Segons l’avaluació dels experts,
tots ells estan d’acord que, tant els enllaços com els elements de navegació
segueixen els estàndards o, si més no són adequats pel seu ús. També, s’han
trobat alguns aspectes a millorar:
1. No sempre es mostra la informació de manera consistent, com per exemple
en el cas de la informació del producte, on el tipus d’aquesta és molt
diferent d’uns productes respecte altres.
2. Les llistes donen alguns problemes, ja que el fet de realitzar una acció
sobre una llista no sempre et porta al mateix resultat. A més, la icona
que les representa no és utilitzada exclusivament per a elles en tot el
sistema.
• Principi “9-Disseny estètic i minimalista”. Pel que fa a l’avaluació d’aquest principi, cal dir que és bastant bona i el motiu principal pel qual presenta
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alguns punts millorables són les llistes, com ja s’ha mencionat al principi anterior, ja que hi trobem informació a vegades confosa i redundant. Això implica
que la interpretació d’aquesta informació no acabi sent tan ràpida com hauria
de ser.
Pel que fa al principi valorat en general més negativament:
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se
dels errors”. Alguns aspectes d’aquest principi no han pogut ser avaluats
per tots els experts. Per tant, ens basarem en els resultats de qui sı́ que ho ha
pogut avaluar.
Pel que fa a mostrar missatges abans que l’usuari realitzi accions irreversibles, tot i ser cert en la majoria de casos, s’ha pogut veure que quan l’usuari
vol eliminar un producte de la cistella, algunes vegades aquest missatge previ
no apareix.
En general, els errors sı́ que es mostren en temps real, però mai van acompanyats d’un codi per a referenciar-los i el missatge que els acompanya gairebé
sempre és difı́cil d’interpretar (ex. ”zipcode”).
El percentatge d’usabilitat final de Chedraui obtingut pels avaluadors del LabY
és d’un 72,73%. Al gràfic següent (Figura 14) podem veure la representació dels
percentatges obtinguts per cada avaluador individualment, també de la mitja.

Figura 14: Representació de resultats del LabY en avaluació a Chedraui.
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LabZ

Els resultats obtinguts per part del LabZ a l’avaluació heurı́stica grupal realitzada
a la plataforma Chedraui, els podem veure especificats a la Taula 13.
S’ha obtingut un percentatge d’usabilitat d’un 38,0%, considerat un resultat molt
baix, ja que en l’àmbit d’usabilitat es poden efectuar moltes millores en aquesta
plataforma.
Si més no, tot i els mals resultats generals, els principis 7 i 11 destacarien per
ser els millor valorats. Mentre que, dins dels principis mal valorats, el 12 i el 13 en
serien els pitjors.
Taula 13: Resultat avaluació heurı́stica global a Chedraui del LabZ.
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Pel que fa als principis amb millor valoració:
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se
dels errors”. Cal remarcar que aquest laboratori només ha pogut provar la
plataforma pel que fa a l’existència de missatges abans de prendre decisions
irreversibles, cas que sempre s’ha donat durant el transcurs de tota l’avaluació.
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. En l’avaluació d’aquest principi, els experts no han pogut provar la resposta de la pàgina a
fallades externes i no han considerat aplicable la utilitat d’autoguardat, a causa del propòsit general de la pàgina. Ara bé, pel comprovat a les diferents
interfı́cies, els usuaris sempre podran continuar des d’un estat anterior, ja sigui a través del mateix dispositiu o un altre, sempre que aquesta funcionalitat
tingui un sentit. Alguns casos serien les llistes, la cistella de la compra, etc.
Pel que fa als principis amb pitjor valoració:
• Principi “12-Color i llegibilitat”. Segons els experts, per tal de comprovar
si es té en compte a usuaris amb visió reduı̈da serien necessàries altres eines
complementàries, per tant, han considerat que no podien comprovar-ho amb
els recursos dels quals disposaven en el moment de fer l’avaluació.
Ara bé, els altres aspectes avaluats en aquest principi no han sigut gens ben
valorats, ja que s’ha considerat que la mida del text en cap cas és adequada, i
que moltes vegades el contrast entre el text i el fons, ja sigui o no una imatge
no és bo, el qual conseqüentment implica la dificultat de lectura d’aquest.
• Principi “13-Autonomia”. A l’hora d’avaluar aquest principi, els experts
s’han adonat que el sistema no manté informat a l’usuari del seu estat en tot
moment, aixı́ com tampoc es mostra visible i actualitzat en moltes ocasions.
Una de les accions més destacades per la mancança d’aquestes caracterı́stiques
és a l’hora d’escollir on anar a buscar o que et portin la compra, ja que no
queden clars els passos a seguir del procés. Això és a causa que el sistema no
es manté actualitzat i no informa l’usuari de la part del procés en la qual es
troba.
8.2

Plataformes bancàries

Per tal d’avaluar les diferents plataformes i pel fet que analitzar totes les seves interfı́cies seria una feina que portaria massa temps, s’han especificat una sèrie de
tasques tı́piques que qualsevol usuari podria realitzar al lloc web.
Aquestes tasques són les següents:
1. Explorar la plataforma web en cerca d’una targeta de crèdit amb les caracterı́stiques següents:
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• L’ingrés mı́nim per a poder-la sol.licitar ha de ser d’una certa quantitat
de pesos mexicans (aquesta quantitat dependrà de l’entitat bancària que
s’estigui avaluant).
• Punts per compres realitzades a grans magatzems (només en el cas de les
avaluacions realitzades a Santander).
• El cost per tal d’anul.lar la targeta sigui d’una certa quantitat de pesos
mexicans (aquesta quantitat dependrà de l’entitat bancària que s’estigui
avaluant).
2. Buscar un caixer automàtic proper a la ubicació actual i trobar la informació
següent:
• Distància fins al caixer automàtic.
• Horari d’obertura i tancament.
• Serveis financers dels quals disposa.
• Plantejament d’una ruta fins a la sucursal.
3. Buscar informació per a sol.licitar un préstec personal amb les caracterı́stiques
següents:
• L’import del préstec ha de ser de mı́nim $100,000.00 pesos mexicans.
• El termini màxim de devolució del préstec ha de ser de 36 mesos.
8.2.1

Santander

La cinquena avaluació heurı́stica, primera pel que fa a plataformes bancàries, s’ha
realitzat al Grup Financer Santander Mèxic12 . Per a avaluar aquesta plataforma,
cada expert ha realitzat l’avaluació de manera individual. Seguidament, tots els
experts han posat els resultats en comú amb els altres membres del laboratori.
8.2.1.1

LabX

A la taula següent (Taula 14) podem consultar el resultat de cadascuna de les avaluacions heurı́stiques realitzades per cada expert del laboratori de forma individual.
12

https://www.santander.com.mx/
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Taula 14: Resultats avaluacions heurı́stiques a Santander del LabX.

En termes generals podem concloure que el resultat de les diferents avaluacions no
ha sigut gaire alt i, per tant, aquesta plataforma hauria de millorar en diferents
aspectes pel que fa a usabilitat. La majoria de les avaluacions han obtingut un
percentatge d’usabilitat que ronda el 60%.
Si ens fixem en la puntuació obtinguda en cada principi, clarament veiem que alguns principis destaquen per tenir una puntuació considerablement alta, mentre que
altres destaquen per tot el contrari, per tenir una puntuació en general bastant baixa.
Els principals principis que podrı́em destacar per haver obtingut una puntuació
més alta a la resta són el 4 i el 10. En canvi, els que destacarı́em per l’obtenció
d’una puntuació més baixa són el 6 i el 15.
Pel que fa als principis amb una puntuació més alta:
• Principi “4-Consistència i estàndards”. En l’avaluació d’aquest principi
els experts del LabX conclouen que, pel que fa a la plataforma de Santander:
1. Totes les etiquetes dels vincles tenen el mateix nom que el seu destı́.
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2. Una mateixa icona conserva el seu significat en tot el sistema.
3. Pràcticament tota la informació que trobem en les diferents interfı́cies és
consistent.
Tot i això, la usabilitat d’aquesta plataforma en aquest principi podria millorar en alguns aspectes, ja que una mateixa acció no sempre porta a un
mateix resultat. A més, alguns enllaços no són adequats per al seu ús, ja
que costa identificar-los. El mateix passa amb els elements de navegació, més
especı́ficament amb els botons, alguns dels quals l’usuari no entén que siguin
clicable i, per tant, no els percep com a tal.
• Principi “10-Ajuda i documentació”. Abans que res, cal remarcar que
un dels cinc avaluadors que conformen el LabX no ha pogut comprovar aquest
principi. Pel que fa a la resta d’experts, destaquen que sı́ que existeix l’opció
d’ajuda, la qual està orientada a la solució de problemes, posant a disposició de l’usuari un assistent, un centre d’ajuda amb el seu apartat de preguntes
freqüents i un mapa on cercar les sucursals i els caixers automàtics més propers.
Els experts consideren que la documentació d’ajuda en general és clara tot
i que es podria millorar. Finalment, tenen opinions dividides quant a la visibilitat i la facilitat d’accés a aquesta opció.
Pel que fa als principis amb una puntuació més baixa:
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. Pel que fa a les dreceres de
teclat, els experts o no les han pogut comprovar, o bé consideren que no són
aplicables o no són un problema pel tipus de pàgina web que s’està avaluant.
Consideren que el disseny és responsiu13 , encara que algunes utilitats com
per exemple l’opció d’ajuda, deixen de ser funcionals.
També, han remarcat que no sempre és fàcil realitzar una acció encara que l’usuari ja l’hagi realitzat anteriorment. Finalment, pel que s’ha pogut comprovar
respecte a l’ús d’acceleradors i a la reducció de temps d’espera innecessaris,
s’ha vist que són aspectes molt millorables.
• Principi “15-Reducció de la latència”. Amb el que han provat els experts,
pràcticament tots ells han arribat a la conclusió que les tasques pesades no són
transparents a l’usuari, com per exemple seria el cas de carregar certes pàgines.
A més, aquestes no informaven l’usuari a quin punt del procés es trobaven.
13

Disseny web responsiu: Tècnica especialitzada de creació i desenvolupament de llocs web,
la qual permet adaptar els continguts de la pàgina a les caracterı́stiques de qualsevol pantalla o
dispositiu.
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El percentatge d’usabilitat final del LabX per a la plataforma Santander és d’un
53,90%. Aquest valor s’obté de la mitja, calculada a partir de cadascuna de les
avaluacions realitzades individualment pels experts. En el gràfic (Figura 15) veiem
la representació de cadascuna de les avaluacions individuals i la mitja d’aquestes.

Figura 15: Representació de resultats del LabX en avaluació a Santander.

8.2.1.2

LabY

En aquesta taula (Taula 15), podem veure el resultat de cadascuna de les avaluacions heurı́stiques realitzades individualment per cadascun dels membres del LabY a
la pàgina web de Santander.
En general, els resultats obtinguts són bastant semblants i tots es troben al voltant d’un 60%.
També trobem semblança en els resultats d’un mateix principi i, encara els experts
no han pogut comprovar alguns principis del tot, han arribat a unes conclusions
bastant similars a les dels seus companys.
Si analitzem cadascun dels principis per separat, ens adonem que alguns destaquen per la seva bona puntuació, com serien l’1 i el 4. Mentre que altres per tot el
contrari, com serien el 7 i el 9, per la qual cosa conseqüentment, són als que s’ha de
fer més èmfasi a l’hora de millorar la usabilitat del lloc web. Tot i això, tant uns
com altres tenen aspectes a millorar.
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Taula 15: Resultats avaluacions heurı́stiques a Santander del LabY.

Quant als principis més ben valorats:
• Principi “1-Visibilitat i estat del sistema”. Els avaluadors estan d’acord
que la pàgina inclou de manera visible el tı́tol de la pàgina, de la secció o del
lloc. Tot i això, molts experts coincideixen que s’han sentit una mica perduts
durant la realització de les diferents tasques proposades d’un principi, ja que
alguns tı́tols eren bastant confusos. També, han coincidit que les accions es
poden veure directament, sense necessitat de requerir accions addicionals.
Pel que respecta als enllaços, aquests s’han considerat ben definits, però un
problema que s’ha observat és que en alguns llocs on hi havia d’anar un enllaç
hi havia el codi html d’aquest com a text, per la qual cosa no era possible
accedir-hi.
Finalment, els experts també han tingut opinions dividides pel que fa a la
informació sobre què fa el sistema.
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• Principi “4-Consistència i estàndards”. Avaluant aquest principi s’ha
pogut comprovar que les mateixes accions porten sempre als mateixos resultats,
les icones tenen el mateix significat en tot el sistema i els elements de navegació
segueixen els estàndards. Tot i això, trobem alguns aspectes a millorar:
1. Les etiquetes dels vincles no tenen sempre el mateix nom que el seu destı́.
Un exemple el trobarı́em quan busquem una targeta de crèdit. Si entrem
dins d’aquesta secció, veiem diferents classificacions de targetes, una de
les quals s’anomena ”No ofertable”. Si hi cliquem ens redirigirà a una
altra pàgina (la qual cosa tampoc és el que hauria de fer) anomenada
”Tarjetas de crédito en sucursal”.
2. La informació que trobem en diferents interfı́cies del lloc web no és sempre
consistent.
3. Alguns dels enllaços són difı́cils d’identificar, per la qual cosa es consideren
inadequats per al seu ús.
Quant als principis més mal valorats:
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se dels
errors”. Pels avaluadors no ha estat possible comprovar com es comporta el
sistema abans de prendre accions irreversibles.
Pel que fa a la comprovació dels errors produı̈ts en temps real, en un camp
on demanava el número de targeta, s’ha introduı̈t un número incorrecte i el
sistema no ha donat cap resposta, simplement mostra una animació com si
s’executés una tasca pesada i no respon. Per tant, no ens mostra cap missatge
d’error, la qual cosa ha implicat que no s’hagi pogut comprovar si aquest
missatge seria fàcilment interpretable i si s’utilitzaria un codi per a referenciar
l’error.
• Principi “9-Disseny estètic i minimalista”. A partir de l’avaluació que
cada expert ha realitzat d’aquest principi, s’ha arribat a la conclusió que tots
els aspectes comprovats s’han de millorar per diversos motius:
1. Moltes interfı́cies tenen massa informació, molta de la qual es considera
redundant.
2. S’han observat algunes interfı́cies on la informació s’interposa amb altres
elements, la qual cosa provoca confusió entre ells.
3. A causa de la gran quantitat d’informació, moltes vegades repetida en una
mateixa secció, aquesta costa d’interpretar. Un exemple, seria la pàgina
informativa sobre els crèdits personals, categoritzada per part dels experts
com a molt confusa.
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Com a resultat final de l’avaluació heurı́stica realitzada a la pàgina web de Santander,
obtindrı́em un percentatge d’usabilitat d’un 60,25%. Valor obtingut a partir de la
mitja dels resultats obtinguts en les avaluacions individuals.
En el gràfic que trobem a continuació (Figura 16), hi podem veure els diferents valors
representats.

Figura 16: Representació de resultats del LabY en avaluació a Santander.

8.2.1.3

LabZ

A la taula que trobem a continuació (Taula 16), podem veure el percentatge d’usabilitat obtingut per cada avaluador del laboratori Z, a partir de realitzar l’avaluació
heurı́stica a la plataforma de Santander.
Dels sis resultats, podem observar que els tres primers avaluadors han marcat moltes
respostes com a warnings, més concretament els dos primers avaluadors han deixat
gairebé la meitat de les preguntes sense poder-les comprovar, mentre que el tercer
n’ha deixat una tercera part. Per aquest motiu, es consideraran els seus comentaris
de les preguntes, ja que aquests són igual d’importants que els de la resta d’avaluadors. Per contra, no es tindran en compte els seus resultats quantitatius, ja que no
són comparables amb la resta.
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Taula 16: Resultats avaluacions heurı́stiques a Santander del LabZ.

Dels tres avaluadors restants, dos han obtingut percentatges molt semblants, els
quals ronden el 40%. Mentre que l’últim ha obtingut un percentatge bastant més
elevat, pròxim al 80%. Segons aquests tres percentatges i la informació qualitativa
obtinguda per part dels sis avaluadors, podem concloure que és possible millorar
bastant aquesta plataforma, pel que fa a usabilitat.
Si observem més en detall els diferents principis per separat, ens adonem que els
principis 3 i 6 ressalten per ser dels millors valorats. Mentre que els principis 7, 11
i 15 ressalten per ser els més millorables.
Respecte als principis millor valorats, podem concloure els aspectes següents:
• Principi “3-Control i llibertat de l’usuari”. Els experts no han considerat
aplicables les funcionalitats de desfer i refer, a causa del tipus de pàgina que
s’ha avaluat. Dit això, s’ha pogut comprovar que sempre existeix un vincle que
permeti a l’usuari tornar a la pàgina d’inici. Encara que, a l’hora de tornar a
un estat anterior, no sempre és fàcil.
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. De la mateixa manera que
en el principi anterior, també a causa del tipus de pàgina que s’ha avaluat,
els experts han considerat els següents aspectes d’aquest principi com a no
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aplicables:
1. L’existència de dreceres de teclat i, conseqüentment, la claredat de com
utilitzar-les.
2. L’ús d’acceleradors.
No s’ha trobat cap problema respecte al disseny responsiu i, tampoc a mantenir a l’usuari sense temps d’espera innecessaris.
La possibilitat de realitzar, de manera senzilla, accions ja realitzades anteriorment, si bé és possible, podria ser més fàcil en algunes interfı́cies.
Respecte als principis pitjor valorats, podem concloure els aspectes següents:
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se
dels errors”. Cap expert ha considerat aplicable el fet de si es mostra un
missatge abans de realitzar accions irreversibles.
Pel que fa als altres aspectes del principi, aquests no han pogut ser comprovats
per tots els experts. Tot i això, els que han pogut fer les comprovacions
pertinents, han arribat a la conclusió que els errors sempre es mostren en
temps real, però el missatge d’error és difı́cil d’interpretar i no hi ha cap codi
per tal de referenciar l’error.
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Mentre que s’ha
considerat que l’autoguardat no és una funcionalitat aplicable en la pàgina
avaluada, els experts que han pogut comprovar els altres aspectes del principi,
han vist que no és possible continuar des d’un estat anterior al que van quedar
en un altre moment o des d’un altre dispositiu. Cal dir que, alguns experts
també han considerat aquest aspecte com a no aplicable.
Finalment, alguns experts també han pogut comprovar que el sistema no té
bona resposta a fallades externes.
• Principi “15-Reducció de la latència”. Cal remarcar que aquest principi
només l’ha pogut comprovar un dels sis experts que conformen el laboratori.
La conclusió a la qual aquest expert ha arribat és:
1. Les tasques pesades no són transparents a l’usuari.
2. No es mostra el temps restant ni tampoc cap animació de les tasques
pesades que s’estan executant.
Si observem el següent gràfic (Figura 17), podem veure la representació dels percentatges obtinguts pels tres últims avaluadors en la seva avaluació heurı́stica. Aixı́ com
la mitja, amb un valor de 58,27% el qual considerarem el resultat global d’usabilitat
de la pàgina web de Santander, segons els resultats del LabZ.
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considerat aplicable el fet de

Figura 17: Representació de resultats del LabZ en avaluació a Santander.

8.2.2

BBVA

La sisena avaluació i segona pel que fa a plataformes bancàries, s’ha realitzat a la
institució financera BBVA Mèxic14 . En aquest cas les avaluacions dels laboratoris
Y i Z s’ha realitzat directament de manera grupal. En canvi, les del laboratori X
ha estat realitzada de manera individual pels tres experts que formaven part del
laboratori en aquell moment, i després han posat els resultats en comú amb la resta
de membres.
8.2.2.1

LabX

A la Taula 17 mostrada a continuació, podem observar quin és el resultat de cadascuna de les avaluacions heurı́stiques realitzades individualment pels experts del
LabX.
En general, podem veure que els resultats són bastant semblants i ronden el 50%.
A més, en la majoria de principis també han coincidit en la seva valoració.
De la mateixa manera que en l’avaluació anterior, podem veure que els tres avaluadors també han marcat bastants warnings. Tot i això, com que en totes les avaluacions la quantitat d’aquests ha sigut bastant semblant, sı́ que podem comparar els
resultats, tant quantitatius com qualitatius, de totes les avaluacions.
14

https://www.bbva.mx/
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Taula 17: Resultats avaluacions heurı́stiques a BBVA del LabX.

Fent una anàlisi més detallat dels resultats en cada principi, podrı́em concloure que
els principis valorats més positivament són l’1 i el 4. Mentre que, pel que fa als
valorats més negativament en destaca sobretot el principi 11.
Pel que respecta als principis millor valorats, podem destacar:
• Principi “1-Visibilitat i estat del sistema”. Pel que fa a la valoració
d’aquest principi, tots els experts han estat d’acord que en tot el sistema és
visible el tı́tol de la pàgina, de la secció o del lloc. A més, pràcticament sempre
els enllaços es troben clarament definits.
Tot i això, el que sı́ que s’hauria de millorar és el fet que, algunes vegades,
l’usuari no sap on es troba en tot moment, aixı́ com tampoc sap què està fent
el sistema, la qual cosa s’ha pogut comprovar a l’hora de buscar una sucursal
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per a plantejar-ne una ruta.
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Un avaluador no ha pogut comprovar si les mateixes accions porten sempre als mateixos resultats, i tampoc
si totes les icones tenen el mateix significat en tot el sistema. Per tant, segons
el que han indicat els altres avaluadors, no totes les accions porten sempre als
mateixos resultats, però les icones sı́ que tenen el mateix significat en tot el
sistema.
Pel que respecta a la resta d’aspectes a comprovar d’aquest principi, aquests
si que es compleixen en tots els casos, per tant:
1. les etiquetes dels vincles tenen els mateixos noms que el seu destı́.
2. La informació es mostra consistent en tot el sistema.
3. Els colors dels enllaços són adequats pel seu ús.
4. Els elements de navegació segueixen els estàndards.
Pel que fa al principi valorat més negativament:
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Cal dir que no tots
els experts han tingut l’oportunitat de comprovar si els usuaris tenen la possibilitat de continuar des d’un estat anterior al que es van quedar en un altre
moment o des d’un altre dispositiu, i tampoc la resposta a fallades externes.
Tot i això, els que sı́ que ho han pogut comprovar, afirmen que no és possible,
i que la resposta a fallades externes no és bona.
Pel que respecta a la implementació de la utilitat d’autoguardat, tots els experts en neguen l’existència.
Finalment, el percentatge d’usabilitat de BBVA, obtingut a partir de la mitja de
totes les avaluacions del LabX és d’un 52,83%. Al següent gràfic (Figura 18),
podem veure la representació dels percentatges obtinguts per cada avaluador de
manera individual, també de la mitja.
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Figura 18: Representació de resultats del LabX en avaluació a BBVA.

8.2.2.2

LabY

Si observem la Taula 18, podem veure que s’ha obtingut un percentatge d’usabilitat
d’un 59,3%, com a resultat de l’avaluació heurı́stica grupal realitzada pel LabY.
Si ens fixem més en cada principi, ens adonem que els més ben valorats són el 4
i el 6. Altrament, el que destaca sobre la resta per ser el pitjor valorat és el principi
13.
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Taula 18: Resultat avaluació heurı́stica global a BBVA del LabY.

Pel que respecta als principis amb millors resultats:
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Amb el que han pogut comprovar
els experts durant la realització de les tasques, no han trobat cap problema
d’usabilitat contemplat en aquest principi. En totes les ocasions han vist que:
1. Les etiquetes dels vincles tenen sempre el mateix nom que el seu destı́.
2. Les icones tenen el mateix significat en tot el sistema.
3. En tot el sistema podem observar com la informació es mostra sempre de
manera consistent.
4. Tant els colors dels enllaços com els elements de navegació segueixen els
estàndards o, si no són adequats pel seu ús.
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. Pel que respecta a l’avaluació
d’aquest principi, només han considerat dos dels aspectes a comprovar que fossin aplicables. Aquests són que el disseny s’adapti al redimensionar la pantalla
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i també, que sigui visible l’ús d’acceleradors. Tant en un com en l’altre, els
experts han coincidit que es compleixen en tots els casos comprovats.
Respecte al principi amb pitjor resultat:
• Principi “13-Autonomia”. Cal mencionar que, no ha estat possible per part
dels experts comprovar si es manté informat a l’usuari de l’estat del sistema
en tot moment. A més, no han considerat aplicable que l’usuari pugui prendre
les seves pròpies decisions, a causa del tipus de pàgina que s’està avaluant.
Finalment, han coincidit en el fet que l’estat del sistema no és mai visible ni
està actualitzat.
8.2.2.3

LabZ

Els resultats obtinguts pel LabZ a l’avaluació heurı́stica grupal realitzada al lloc web
de BBVA, els podem veure detallats a la Taula 19.
El percentatge d’usabilitat obtingut ha estat d’un 55,5%, donat que veiem molts
principis els quals no s’han pogut comprovar. Tot i això, veiem que els que sı́ que
s’han comprovat, en general han obtingut una puntuació bastant bona.
Si destaquem els principis amb un millor resultat, tot tenint en compte tant la
valoració quantitativa com la qualitativa, aquests serien el 4 i el 12. En canvi, el que
ressalta amb una pitjor valoració sobre la resta és el principi 15.
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Taula 19: Resultat avaluació heurı́stica global a BBVA del LabZ.

Pel que respecta als principis amb millor valoració:
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Aquest principi el podrı́em considerar com a perfectament valorat, ja que pel que han pogut comprovar els
experts, totes les etiquetes dels vincles tenen el mateix nom que el seu destı́,
també han comprovat que una mateixa acció sempre arriba a un mateix resultat. A més, cada icona té el mateix significat en tot el sistema i la informació
es mostra de manera consistent també en tot el sistema. Finalment, els colors dels enllaços, aixı́ com els diferents elements de navegació segueixen els
estàndards o, si no són adequats pel seu ús.
• Principi “12-Color i llegibilitat”. Tot i que els avaluadors no han pogut
comprovar si es té en compte als usuaris amb visió reduı̈da, ja que creuen que
no tenen les eines pròpies per a saber-ho, i que s’hauria de definir millor què
s’entén per “visió reduı̈da”, amb la resta d’aspectes a avaluar no han tingut cap
problema. Per tant, han arribat a la conclusió que, a la plataforma de BBVA,
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les fonts de text tenen una mida adequada i utilitzen colors que contrasten bé
amb el fons. De la mateixa manera, en el cas on es troben imatges de fons,
aquestes no dificulten ni impedeixen la lectura del contingut superposat.
Pel que respecta al principi amb pitjor valoració:
• Principi “15-Reducció de la latència”. Segons els experts, el fet que
l’execució de tasques pesades sigui transparent a l’usuari, no el consideren
aplicable. Aixı́ i tot, pel que fa a mostrar el temps restant o alguna animació,
quan aquestes tasques pesades s’estan executant, consideren que no sempre és
aixı́ i hi ha ocasions en les quals no es mostra res.
8.2.3

Banorte

La tercera avaluació a una plataforma bancària, s’ha realitzat al Grup Financer Banorte15 . En aquest cas totes les avaluacions dels diferents laboratoris s’han realitzat
individualment i, seguidament s’han discutit els resultats en comú.
8.2.3.1

LabX

A la taula següent (Taula 20) podem veure el resultat obtingut a l’avaluació heurı́stica
de cada avaluador.
Veiem que els resultats obtinguts són bastant semblants, ja que tots ells es troben al voltant d’un 40%. Tot i això, també veiem que hi ha algunes diferències pel
que fa a la quantitat d’aspectes que els avaluadors no han pogut comprovar, la qual
cosa s’ha de tenir en compte a l’hora d’avaluar el mètode que s’està posant a prova.
Clarament observem els principis que els experts han valorat més positivament i
negativament. Analitzant els principis més de prop, podem destacar el principi 1 i
el 12, per ser el que han obtingut una puntuació més alta per tots els avaluadors. De
la mateixa manera, podem destacar que els principis amb una puntuació més baixa
són el 10 i l’11.
15

https://www.banorte.com/
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Taula 20: Resultats avaluacions heurı́stiques a Banorte del LabX.

Les conclusions per als principis amb una puntuació més alta, són:
• Principi “1-Visibilitat i estat del sistema”. La majoria dels avaluadors
concorden que:
1. La plataforma inclou els tı́tols de pàgina, de secció o de lloc de manera
visible.
2. Els usuaris saben en tot moment on es troben dins de la pàgina i què està
fent el sistema.
3. Els enllaços estan clarament definits.
Tot i això, pel que fa a les accions, hi ha casos que no es poden veure directa-
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ment, per la qual cosa necessiten accions addicionals.
• Principi “12-Color i llegibilitat”. Dos avaluadors no han pogut comprovar
si es té en compte als usuaris amb visió reduı̈da. Tot i això, el que sı́ que
ho ha pogut comprovar, ha considerat que se’ls té en compte, ja que el lloc
web disposa d’una opció que permet la inclusió de persones amb diferents
“discapacitats”, entre elles la visual.
Per als principis amb una puntuació més baixa, les conclusions són:
• Principi “10-Ajuda i documentació”. No tots els aspectes han pogut ser
comprovats per tots els avaluadors. Altrament, pel que s’ha pogut provar,
els experts han indicat que no existeix l’opció d’ajuda, aixı́ com tampoc un
apartat destinat a les preguntes freqüents.
Tot i això, el lloc web sı́ que disposa d’un assistent virtual, però és molt poc
visible.
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Pel que els experts
han pogut avaluar, els usuaris no poden continuar des d’un estat al qual s’han
quedat anteriorment o des d’un altre dispositiu.
Tampoc hi ha implementada la utilitat d’autoguardat, encara que algun expert
no ho troba aplicable, a causa del tipus de pàgina que s’avalua.
Finalment, pel que fa a la resposta a fallades externes, els experts que ho han
pogut comprovar han indicat que aquesta no és bona.
En el gràfic (Figura 19) veiem representades cadascuna de les avaluacions individuals,
aixı́ com la mitja d’aquestes, valor que considerem el percentatge d’usabilitat final
de la plataforma Banorte, obtingut pel LabX i amb un valor d’un 43,87%.
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Figura 19: Representació de resultats del LabX en avaluació a Banorte.

8.2.3.2

LabY

A la taula que trobem a continuació (Taula 21), podem veure el resultat de totes les
avaluacions heurı́stiques individuals realitzades pels membres del LabY a la plataforma de Banorte.
Els avaluadors han diferit una mica en els resultats, ja que a l’hora d’avaluar alguns
principis les seves experiències han sigut diferents, la qual cosa s’ha vist reflectida
en la puntuació que els han atorgat. Per tant, mentre que alguns han obtingut al
voltant d’un 50% d’usabilitat, altres s’han acostat més al 60%.
Analitzant els diversos resultats més profundament, veiem que els millor valorats
són els principis 12 i 13. En canvi, els pitjor valorats són els principis 5 i 9. A
continuació, s’expliquen els motius de la puntuació de cadascun d’aquests principis.
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Taula 21: Resultats avaluacions heurı́stiques a Banorte del LabY.

Pel que fa als principis més ben valorats:
• Principi “12-Color i llegibilitat”. Els avaluadors concorden en què la mida
de les fonts de text és adequada i que el color utilitzat té suficient contrast
amb el fons. També, en el cas de les imatges, algunes d’elles impedeixen la
lectura del text que contenen. Finalment, excepte algun avaluador que no ho
ha pogut comprovar, la resta han pogut observar que sı́ que es té en compte als
usuaris amb visió reduı̈da, ja que aquest lloc web té una secció d’accessibilitat,
en la qual es té en compte a persones amb possibles problemes de visió entre
altres.
• Principi “13-Autonomia”. Tot i que un dels avaluadors no ha pogut comprovar els aspectes relatius a aquest principi, la resta estan d’acord que es
manté informat a l’usuari en tot moment de l’estat del sistema, i aquest és
visible i actualitzat. També, concorden en què l’usuari pot personalitzar el
sistema. Un exemple en seria la possibilitat de modificar caracterı́stiques de
la plataforma per tal de poder-la fer més accessible.
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Pel que fa als principis més mal valorats:
• Principi “5-Reconeixement en lloc de memòria, aprenentatge i anticipació”. Pel que fa als aspectes avaluats en aquest principi, els experts
tenen diversitat d’opinions, encara que casen en què cap d’ells es compleix per
a tots els casos comprovats.
Segons el seu criteri, no consideren gaire fàcil navegar pel lloc web per primera
vegada, ja que en moltes interfı́cies la informació no està organitzada segons la
lògica que als usuaris “tipo” els resulta familiar. També creuen que, informació
que ja s’ha buscat anteriorment no és fàcil tornar-la a trobar. Finalment, en
algunes interfı́cies no disposaven o no es veia directament tota la informació
necessària o important, alguna de la qual es trobava en pantalles anteriors.
Un exemple que representa gairebé tots els problemes d’aquest principi es
dóna a l’hora de buscar informació sobre targetes de crèdit, ja que algunes
condicions importants com serien l’ingrés mı́nim o l’anul.lació de la targeta no
es mostra a la pantalla actual, sinó que s’ha de fer clic a la targeta i, novament,
fent clic a una altra pestanya, procés que és molt poc intuı̈tiu.
• Principi “9-Disseny estètic i minimalista”. Tots els experts coincideixen
que tots els aspectes d’aquest principi s’ha de millorar per diversos motius:
1. En algunes interfı́cies la informació que s’hi troba és redundant.
2. La informació no sempre és curta, concisa, precisa i ben organitzada i,
per això a vegades la seva interpretació es fa difı́cil.
3. En algunes interfı́cies, s’han trobat elements d’informació que es confonen
amb altres.
Gràcies a les avaluacions heurı́stiques individuals realitzades a la plataforma de
Banorte, s’ha obtingut a partir de la seva mitja un 57,03% d’usabilitat.
En el següent gràfic (Figura 20), hi podem veure els diferents valors representats.
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Figura 20: Representació de resultats del LabY en avaluació a Banorte.

8.2.3.3

LabZ

Si observem la Taula 22, podem veure cadascun dels resultats obtinguts pels avaluadors del LabZ de manera individual per a l’avaluació del lloc web Banorte.
Amb els resultats obtinguts es percep que les experiències dels avaluadors han estat
molt diferents, ja que els percentatges d’usabilitat contemplen rangs diferents, anant
des d’un 20% a un 60%.
Si analitzem els principis per separat més detalladament, podem veure clarament
que el 5 i el 9 són els pitjors valorats amb diferència i, millorant-los el percentatge
d’usabilitat ja es veuria afectat molt positivament.
Pel que respecta als principis millor valorats, aquests han sigut una mica més difı́cils
d’identificar, a causa de la diversitat d’opinions. Tot i això, s’ha considerat que els
millor valorats han estat els principis 3 i 4. Seguidament podem veure perquè els
principis han obtingut les valoracions pertinents.
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Taula 22: Resultat avaluacions heurı́stiques a Banorte del LabZ.

Respecte als principis millor valorats:
• Principi “3-Control i llibertat de l’usuari”. Pel que fa a l’avaluació
d’aquest principi, els experts consideren que pel tipus de pàgina que s’està
avaluant, les funcionalitats de “refer” i “desfer” no són aplicables. A més,
també estan d’acord que existeix un vincle en totes les interfı́cies el qual permet
a l’usuari tornar a l’estat inicial o pàgina d’inici. L’últim aspecte, el qual
comprova la facilitat per a tornar a un estat anterior de l’aplicació, és amb el
que han tingut discrepància, ja que mentre que alguns consideren que no és
un aspecte aplicable, altre creuen que sı́ que ho és, però no sempre és fàcil.
• Principi “4-Consistència i estàndards”. Pel que fa a les respostes obtingudes en els diferents aspectes avaluats, hi ha hagut bastants diferències entre
un dels avaluadors i la resta, per la qual cosa concloem que no s’han trobat
en les mateixes situacions a l’hora d’avaluar. Tot i això, tots els avaluadors
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coincideixen que una icona té el mateix significat en tot el sistema i que el
color dels enllaços és adequat per al seu ús.
Per altra banda, trobem que dos dels avaluadors estan molt d’acord en l’avaluació dels aspectes restants, arribant a la conclusió que:
1. En alguns casos les etiquetes dels vincles no tenen el mateix nom que el
seu destı́.
2. Hi ha accions que no et porten sempre als mateixos resultats.
3. Els elements de navegació no sempre segueixen els estàndards.
4. En general, la informació no es mostra mai de manera consistent en tot
el sistema.
Respecte als principis pitjor valorats:
• Principi “5-Reconeixement en lloc de memòria, aprenentatge i anticipació”. En general tots els aspectes comprovats en aquest principi s’han
respost amb “No sempre” o “No”, amb la qual cosa sabem que, efectivament
necessita una millora.
Els experts han arribat a la conclusió que:
1. No sempre és fàcil buscar informació que ja s’ha buscat anteriorment.
2. Hi ha interfı́cies que no sempre es poden utilitzar sense necessitat de
recordar informació de pantalles anteriors.
3. El sistema no és senzill d’utilitzar per primera vegada.
4. El contingut que es pugui necessitar per a la navegació o les diferents
tasques no es troba a la pantalla actual.
5. la informació de les diferents interfı́cies no està organitzada segons la
lògica familiar dels usuaris “tipo”.
• Principi “9-Disseny estètic i minimalista”. De la mateixa manera que el
principi comentat anteriorment, aquest també seria de gran necessitat millorarlo.
Els motius pels quals ha obtingut una puntuació tan dolenta és a causa que
no sempre s’utilitzen dissenys sense redundància d’informació i, un avaluador
també ha considerat que, els elements d’informació no sempre es diferencien
de la resta sense confondre’s. Quant a la resta d’avaluadors, han considerat
que aquest últim aspecte no es compleix mai.
Finalment, tots els experts estan d’acord que la informació no és curta, concisa
i precisa i, els texts no estan ben organitzats ni escrits amb frases curtes, la
qual cosa comporta que siguin difı́cils d’interpretar.
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A partir de totes les avaluacions heurı́stiques individuals realitzades al lloc web
Banorte, per part del LabZ, podem extreure que el percentatge d’usabilitat final
obtingut ha estat d’un 41,77%. En el següent gràfic (Figura 21), podem veure’n la
representació.

Figura 21: Representació de resultats del LabZ en avaluació a Banorte.

8.2.4

HSBC

Ja per acabar, l’última avaluació s’ha realitzat al lloc web de l’empresa financera
HSBC México16 . En aquest cas les avaluacions de tots els laboratoris s’han realitzat
directament de manera grupal.
8.2.4.1

LabX

Com podem veure a la següent taula (la Taula 23), el LabX ha obtingut un percentatge d’usabilitat d’un 33,3% com a resultat de l’avaluació heurı́stica grupal, un
resultat bastant baix. Clarament, observant en detall cadascun dels principis, els
que ha obtingut una puntuació més elevada són l’1, el 6 i el 13. Mentre que, el que
han obtingut una puntuació més baixa són el 10 i l’11.
16

https://www.hsbc.com.mx/
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Taula 23: Resultat avaluació heurı́stica global a HSBC del LabX.

Pel que fa als principis amb millors resultats:
• Principi “1-Visibilitat i estat del sistema”. Primerament, cal dir que
no han pogut comprovar si totes les accions es poden veure directament, sense
requerir accions addicionals. Tot i això, respecte a la resta d’aspectes a provar,
han trobat que es compleixen en tots els casos els següents aspectes:
1. El sistema inclou visiblement en totes les interfı́cies el tı́tol de la pàgina,
de la secció o del lloc.
2. L’usuari sap en tot moment en quina part del sistema es troba i què és el
que aquest està fent.
3. Els enllaços estan clarament definits.
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. En aquest principi cal remarcar que molts dels aspectes no han pogut ser comprovar pel grup d’experts del
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LabX, com són: si existeixen dreceres de teclat per a accions freqüents i, en
el cas que existeixin, si queda clar com utilitzar-les, si el disseny del lloc web
és responsiu i, finalment, si és visible l’ús d’acceleradors per a l’usuari habitual.
Pel que respecta a la resta d’aspectes, han considerat que el fet de mantenir
a l’usuari ocupat en tot moment, no és un problema en aquesta plataforma.
Finalment, pel que fa a dur a terme, de manera senzilla, una acció ja realitzada
anteriorment, han observat en tots els casos.
• Principi “13-Autonomia”. Tots els aspectes avaluats en aquest principi es
compleixen en tots els casos, segons el que els experts han pogut comprovar.
Per tant, en tot moment es compleix que:
1. Es manté informat a l’usuari de l’estat que es troba el sistema.
2. L’estat del sistema és visible i actualitzat.
3. L’usuari pot prendre les seves pròpies decisions.
Pel que fa als principis amb pitjors resultats:
• Principi “10-Ajuda i documentació”. Els aspectes enumerats a continuació no han pogut ser comprovats pel grup d’experts que conforma el LabX.
1. L’ajuda està orientada a la solució de problemes.
2. La plataforma disposa d’un apartat de preguntes freqüents.
3. La documentació d’ajuda és clara i disposa d’exemples.
Tot i això, dels aspectes que sı́ que s’han pogut comprovar, s’ha vist que no
existeix l’opció “ajuda” i, si fos el cas que existı́s, consideren que no seria
visible ni de fàcil accés, ja que ells no l’han sabut trobar.
• Principi “11-Guardar l’estat i protegir el treball”. Cal dir que els avaluadors no han pogut comprovar si la resposta del sistema a fallades externes
és bona. Encara que, han vist que als usuaris no els és possible continuar des
d’un estat anterior al que s’havien quedat en un altre moment o des d’un altre
dispositiu i, tampoc hi ha implementada la funcionalitat d’autoguardat.
8.2.4.2

LabY

Si observem la següent taula (Taula 24) ens adonem que s’ha obtingut un molt bon
resultat com a percentatge d’usabilitat, més concretament un 83,2%. A causa de
la bona puntuació atorgada a cada principi per part del grup d’experts del LabY,
no podem destacar cap principi per la seva mala puntuació. Tot i això, sı́ que en
podem destacar per ser els millor puntuats, els quals són clarament els principis 3,
5, 6, 7 i 13.
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Taula 24: Resultat avaluació heurı́stica global a HSBC del LabY.

Els motius pels quals els principis esmentats han obtingut la seva puntuació respectiva són:
• Principi “3-Control i llibertat de l’usuari”. El grup d’experts del LabY
considera que, en totes les interfı́cies, existeix un vincle per a tornar a l’estat
inicial o a la pàgina d’inici. Mentre que les funcionalitats de “refer” i “desfer”,
aixı́ com la facilitat per a tornar a l’estat anterior de l’aplicació, són aspectes
que no consideren aplicables.
• Principi “5-Reconeixement en lloc de memòria, aprenentatge i anticipació”. Pel que fa als aspectes d’aquest principi, els avaluadors creuen que
tots es compleixen sempre, per la qual cosa concloem que en aquest lloc web:
1. És senzill utilitzar-lo per primera vegada.
2. És fàcil trobar informació que ja s’ha buscat anteriorment.
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3. Es pot utilitzar el sistema sense necessitat de recordar pantalles anteriors.
4. Tot el contingut que l’usuari pugui necessitar per la navegació o per les
diferents tasques, es troba a la interfı́cie actual.
5. La informació està organitzada segons la lògica dels usuaris “tipo”.
• Principi “6-Flexibilitat i eficiència d’ús”. En l’avaluació d’aquest principi, els experts del LabY han arribat a la conclusió que, en aquesta plataforma
sempre és possible realitzar, de manera senzilla, accions ja dutes a terme anteriorment, el disseny és responsiu i l’usuari sempre es manté ocupat, sense
temps d’espera innecessaris.
Pel que fa a la resta d’aspectes avaluats, com són l’existència de dreceres de
teclat per a accions freqüents i, l’ús d’acceleradors per a l’usuari habitual, els
han considerat no aplicables en aquest lloc web.
• Principi “7-Ajuda als usuaris a reconèixer, diagnosticar i refer-se
dels errors”. El fet que es mostri un missatge abans de realitzar accions
irreversibles, és l’únic aspecte d’aquest principi que els avaluadors no han pogut comprovar. La resta sı́, i estan d’acord que sempre es mostren els errors
comesos en temps real i, els missatges que apareixen quan es donen aquests
errors són fàcils d’interpretar. Finalment, consideren que no és un problema
el fet que el missatge d’error no es referenciı̈ amb un codi.
• Principi “13-Autonomia”. Encara que en avaluar aquest principi els experts han considerat no aplicable el fet que l’usuari pugui prendre les seves
pròpies decisions, sı́ que han observat que, en tot moment, es manté informat
a l’usuari sobre l’estat del sistema i aquest és visible i actualitzat.
8.2.4.3

LabZ

A la Taula 25 podem observar que el percentatge d’usabilitat obtingut pel LabZ en
l’avaluació heurı́stica grupal ha sigut d’un 66,5%. A simple vista veiem que molts
principis o bé no les han considerat Clarament, podem veure que els principis que
tenen un resultat més alt són el 6 i el 7. Altrament, el que ha obtingut un resultat
més baix ha estat l’11.
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Taula 25: Resultat avaluació heurı́stica global a HSBC del LabZ.

Quant als principis amb un resultat més alt:
• Principi “2-Connexió entre el sistema i el món real, ús de metàfores
i objectes humans”. Els experts que conformen el LabZ han considerat que,
tots els aspectes avaluats en aquest principi, es compleixen sempre. Per tant,
concloem que en aquesta plataforma:
1. La informació apareix en un ordre lògic per a l’usuari.
2. El disseny de les icones es correspon a objectes quotidians.
3. Cada icona realitza l’acció esperada per l’usuari.
4. Les frases i conceptes que s’utilitzen són familiars per l’usuari.
• Principi “3-Control i llibertat de l’usuari”. Tot i considerar que, l’existència de les funcionalitats “refer” i “desfer” no són aplicables en aquest
lloc web, els avaluadors creuen que sempre existeix un vincle per a tornar a
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l’estat inicial o a la pàgina d’inici i, també que tornar a un estat anterior de
l’aplicació és fàcil.
• Principi “12-Color i llegibilitat”. Pel que fa a aquest principi, els avaluadors no han pogut comprovar si es té en compte als usuaris amb visió reduı̈da,
però consideren que les fonts de text són d’una mida adequada, i de colors
amb un contrast suficient amb el color del fons. També, coincideixen en el fet
que les imatges o patrons del fons no impedeixen la lectura del contingut que
es troba a sobre.

9

Enquesta

Tal com ja s’ha comentat en diversos moments durant el transcurs del treball, el
principal objectiu és observar si, aquesta eina i metodologia per a realitzar avaluacions heurı́stiques, són aplicables en el context empresarial. De la mateixa manera,
s’han intentat buscar aspectes de millora, per la qual cosa es va realitzar una enquesta als experts encarregats d’utilitzar l’eina per a la realització de les diferents
avaluacions, i aixı́ entendre millor què es podia millorar i per què. Les preguntes
realitzades es troben a l’Annex A.
En el conjunt d’avaluacions, hi han participat un total de 15 experts en usabilitat. En aquesta part del treball s’analitzaran els resultats obtinguts a partir de les
diferents preguntes per part de tots ells. Les respostes de cadascun d’ells es poden
veure a l’Annex B.
Cal remarcar que, com a primera pegunta se’ls demanava el seu nom, per tal de
controlar quins avaluadors havien anat responent l’enquesta. Tot i això, aquesta
informació no s’inclourà al treball per temes de privacitat. En el seu lloc, es farà
referència als experts com: Avaluador 1, Avaluador 2, i aixı́ successivament per a
tots ells.
Pel que respecta a la resta de qüestions que se’ls han plantejat, i també els resultats
que s’han pogut concloure, són les següents:
1. Valori la dificultat per a entendre el funcionament de l’eina proporcionada per a la realització de les avaluacions heurı́stiques.
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Figura 22: Dificultat per entendre el funcionament de l’eina.

Com podem observar al gràfic anterior (Figura 22), una tercera part dels avaluadors han considerat que entendre el funcionament té una dificultat mitjana.
Tot i això, es pot remarcar que la majoria dels experts l’han considerat més
fàcil que difı́cil d’entendre i, per tant, d’utilitzar.
2. Valori l’adequació de l’escala de puntuació de cada pregunta. En
cas que no la trobi molt adequada, per què?, quin sistema/escala de
puntuació proposaria?

Figura 23: Adequació de l’escala de puntuació de cada pregunta.

A la representació superior (Figura 23), encara que alguns experts veiem que
han trobat bastant adequada l’escala utilitzada per a puntuar, a vegades els
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confonen una mica les respostes al no ser numèriques. A part d’això, la majoria d’ells consideren que seria molt millorable.
Les raons principals són que es pot confondre el significat d’algunes respostes, i
a vegades no saben quina resposta és la millor elecció. El cas per excel.lència on
s’ha observat aquest problema, ha estat entre les respostes “Sı́, però en alguns
casos falta” i “No sempre”, cas en què els experts coincideixen que les dues
respostes haurien de transformar-se en una de sola. Un altre cas on consideren
que les respostes poden portar a confusió és per al cas de “No aplicable” i “No
és un problema”.
Alguns avaluadors, inclús es senten insegurs a l’hora de respondre algunes preguntes, ja que no estan segurs d’haver-la avaluat totalment, ja que no tenen
del tot clar quina resposta donar.
Com a contraproposta, creuen que sistemes com el ASQ (After-Scenario Questionnaire), o bé una escala com Likert, ja que són classificacions més estàndards.
Tot i això, si fos el cas que es volgués mantenir l’escala de respostes actual,
proposen afegir un glossari que especifiqui cadascuna de les respostes i quin és
el seu significat.
3. Creu que els principis avaluats són suficients/adequats per a una
avaluació completa de la usabilitat d’una interfı́cie d’usuari? En cas
que la seva resposta anterior hagi sigut NO, què canviaria?

Figura 24: Els principis avaluats són suficients i adequats.

La Figura 24 ens mostra que més de la meitat dels avaluadors considera que
els principis avaluats són suficients i adequats per a realitzar una avaluació
completa de la usabilitat d’una interfı́cie d’usuari.
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Alguns experts, però fan èmfasi en el fet que s’haurien d’afegir alguns principis
de psicologia, com pot ser la proximitat entre elements que tinguin relació. A
més, consideren que cada sistema té caracterı́stiques diferents i, per tant, és
difı́cil que l’eina pugui cobrir tots els aspectes per a la bona avaluació del lloc
web. De la mateixa manera, també podem necessitar avaluar altres aspectes
els quals poden no estar contemplats a l’eina.
4. Creu que les preguntes realitzades en cada principi són suficients/
adequades per a una avaluació completa d’aquest? En cas que la
seva resposta hagi sigut NO, què canviaria?
Segons les estadı́stiques que podem observar al següent gràfic (Figura 25),
més de la meitat dels avaluadors consideren que les preguntes dels principis a
avaluar són bastant millorables i que aquestes no són suficients per a realitzar
una correcta avaluació heurı́stica, un valor que definitivament s’ha de tenir en
compte.
El seu argument per a recolzar la seva resposta, és que creuen que moltes
de les preguntes no estan ben plantejades i poden portar a confusió.
A més, consideren que algunes preguntes fan referència a avaluar aspectes bastant generals o que, per un avaluador corrent, no són possibles d’avaluar, com
són les fallades externes o el fet de tenir en compte als usuaris amb visió reduı̈da. Inclús consideren que hi ha aspectes, per exemple més psicològics, que
no es tenen en compte en cap de les preguntes.

Figura 25: Les preguntes realitzades a cada principi són suficients i adequades.
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5. Considera que els comentaris són una part important i aporten alguna cosa positiva al resultat de l’avaluació? Per què?

Figura 26: Importància dels comentaris.

Al gràfic anterior (Figura 26) només un dels avaluadors ha considerat que els
comentaris no són importants, mentre que dos més creuen que no aporten gaire
valor a l’eina, ja que aquests no influeixen en el valor numèric final i comporten un desgast per l’avaluador. Tot i això, la resta d’experts consideren els
comentaris de gran importància, ja que ajuden als avaluadors a posar-los en
context sobre el perquè de la resposta a aquella pregunta. Remarquen que, en
el cas que després de l’avaluació individual no hi hagués una discussió grupal,
seria molt difı́cil entendre les respostes dels altres avaluadors. Finalment, creuen també que els comentaris ajuden molt a identificar un error en el cas que
aquest es vulgui resoldre.
6. Basant-se en la seva primera experiència, quant millor considera que
és aquesta eina que la utilitzada fins ara? Per què?
Excepte alguns avaluadors que tenen opinions completament oposades, la majoria d’ells se situen en el punt mitjà-alt de la gràfica, considerant que aquesta
nova eina sı́ que és bastant millor que la utilitzada abans.
La majoria dels avaluadors consideren un punt molt positiu el fet que al final
de l’avaluació es doni un resultat numèric, ja que per a molts clients els pot
ser d’interès. Inclús, remarquen que ja des d’un principi, o a força d’anar-la
utilitzant s’han anat acostumant i la troben fàcil d’utilitzar. A més, el fet
que cada principi estigui dividit en preguntes, també fa més fàcil l’avaluació
heurı́stica. Finalment, alguns sı́ que creuen que pot donar un plus a les ava-
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luacions, però té alguns aspectes la millora dels quals podria facilitar la seva
utilització i aplicació en el món empresarial.

Figura 27: Millora respecte l’eina utilitzada fins ara.

7. Consideraria utilitzar aquesta eina en futures avaluacions?
Com podem observar en la següent representació, les opinions sobre si els
avaluadors utilitzarien aquesta eina en futures avaluacions, està completament
dividida. Tot i això, segons respostes de preguntes anteriors, mol probablement, si es posés solució als diferents problemes observats en la realització de
les avaluacions, més experts estarien segurs de voler-la tornar a utilitzar.

Figura 28: Utilització de l’eina en futures avaluacions.
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8. Opcionalment, pot deixar un comentari sobre la seva opinió i/o aspectes que creu que s’han de millorar pel que fa a l’eina.
En general, les opinions rebudes en aquesta pregunta han sigut positives, indicant que aquesta és una eina la qual pot arribar a ser molt útil i, encara que té
alguns aspectes a millorar, alguns experts creuen fermament que pot aportar
molt i que la podrien incorporar als seus processos per a l’avaluació heurı́stica
de llocs web. To i això, creuen que de tota manera no poden renunciar a la
utilització d’altres heurı́stiques o principis com són les Lleis de Gestalt o principis de psicologia, que ajuden als clients de Sperientia a tenir una referència
més clara de què han de modificar en el seu producte.
Pel que fa als aspectes que consideren més importants a millorar, aquests
són: millorar el plantejament d’algunes preguntes, aclarir el significat de totes
les respostes des d’un inici, aixı́ com la diferència entre cadascuna d’elles i,
finalment, resoldre aspectes que puguin ser ambigus per l’investigador.

10

Discussió

Pel que s’ha pogut observar en els resultats de l’enquesta, aixı́ com durant el procés
de les avaluacions heurı́stiques, els experts van posar sobre la taula algunes millores
que es podrien aplicar al mètode, per tal de contribuir en la millora d’aquest. Tot i
això, l’opinió general ha sigut bastant positiva, indicant que pot arribar a ser molt
útil i pot aportar molt a les avaluacions, a causa de la facilitat i rapidesa per a
obtenir un resultat de la usabilitat del sistema. Inclús, consideren que seria possible
incorporar aquest mètode al seu procés d’avaluació, tot i no poder prescindir d’altres
heurı́stiques o principis que utilitzen actualment.
Pel que respecte a les millores comentades, aquestes s’han subdividit en tres grups:
1. Millores que fan referència a aspectes generals del mètode.
2. Millores especı́ficament respecte a les preguntes.
3. Millores especı́ficament respectes a les respostes.
A continuació, s’explicaran cadascun dels problemes observats, aixı́ com la solució
que s’ha considerat més adient aplicar en cada cas. A més, es crearà una nova versió
de l’eina on s’implementaran tots aquests canvis. En els casos que sigui oportú,
també es mostrarà quin ha sigut el canvi aplicat a l’eina, per tal de veure tota la
feina reflectida en el futur.
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Millores generals
• A causa de la dificultat per a entendre algunes de les preguntes i respostes, es
proposa tenir un apartat destinat a l’explicació d’aquestes, per aixı́ millorar-ne
la comprensió.
Solució:
Pel que respecta a les preguntes amb què hi ha hagut més dificultat en la seva
comprensió, es posarà alguna nota o comentari, on s’explicarà el significat més
concretament de la pregunta o, si no s’explicarà mitjançant un exemple on
s’aplicaria la pregunta. En el cas de les respostes, a cadascuna de les fulles de
l’eina s’explicarà més especı́ficament el significat de cadascuna d’elles, indicant
en quins casos aplica utilitzar-les.
• A causa del nombre de principis que s’avaluen, creuen que és una mica llarg i
s’hauria d’indicar d’alguna manera el progrés de l’avaluació. Aquesta millora
sobretot es planteja en el cas que el mètode vagi un pas més enllà i s’implementi un sistema.
Solució:
Tot i ser un procés una mica llarg i tenir el mètode separat en més de 15 fulles
a l’eina, es considera que és possible veure quins principis queden encara per
avaluar. En el cas d’un sistema, això no seria tan fàcil de veure i, per tant, sı́
que seria necessària algun tipus de barra de progrés. Tot i això, cal esmentar
que ja s’està desenvolupant un sistema i aquest aspecte ja estava contemplat
d’un principi.
Millores en les preguntes
• S’han observat algunes faltes d’ortografia en algunes preguntes.
Solució:
Es revisarà cada pregunta una per una, corregint les faltes d’ortografia que es
vagin trobant.
• Consideren que la pregunta 2 i 4 corresponents al principi “9-Disseny estètic
i minimalista”, són molt semblants i fa la sensació que estiguin preguntant
el mateix. Les preguntes són les següents: “La informació és curta, concisa
i precisa?”, “El text està ben organitzat, amb frases curtes i d’interpretació
ràpida?”.
Solució:
S’ha considerat que tot i semblar la mateixa pregunta, cadascuna d’elles ava-
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lua coses diferents, ja que la primera se centra en la interpretació del text,
mentre que la segona se centra en la seva organització. Per tal que deixi de
portar a aquesta confusió, s’ha cregut que el més adient és reformular les dues
preguntes, les quals quedaran de la següent manera:
– “La informació és curta, concisa i precisa?” → “La informació textual és
concisa i precisa?”
– “El text està ben organitzat, amb frases curtes i d’interpretació ràpida?”
→ “L’estructuració del text és correcta, amb frases curtes i fàcil d’interpretar?”
• Al principi “12-Color i llegibilitat” es planteja la pregunta sobre si la plataforma que s’està avaluant té en compte a les persones amb visió reduı̈da, la
qual els avaluadors han considerat que no poden avaluar, ja que no disposen
de ningú amb aquesta diversitat funcional.
Solució:
No es considera que aquest fet sigui un problema perquè avui dia hi ha diverses
eines que et permeten veure llocs web simulant diverses capacitats diferents.
Una d’aquestes eines, centrada especialment en els problemes relacionats amb
la visió és el Web Disability Simulator 17 . Tot i que considerem que els avaluadors haurien de tenir eines com aquestes a l’abast, per a poder fer una
avaluació del lloc web completa, en aquest cas no en tenien cap. Per tant,
com podem veure a la Figura 29, aquesta pregunta anirà acompanyada d’una
nota explicant que poden utilitzar aquest tipus d’eines per a avaluar aquesta
pregunta, i se’ls proporcionarà l’enllaç de l’extensió mencionada anteriorment
perquè puguin disposar d’una eina si és que no tenen el coneixement de cap.

Figura 29: Nota afegida a la pregunta 4 del Principi 12.
17

Web Disability Simulator
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• A causa que la resposta afirmativa sempre afecta positivament al resultat,
mentre que la resposta negativa perjudica el resultat. Els experts consideren
que les preguntes redactades en negatiu s’haurien de reformular perquè tinguessin el mateix significat, però en positiu, ja que pot portar-los a confusió
i, per tant, a escollir la resposta equivocada. Més concretament, les preguntes
són:
– “Cada element d’informació es diferencia de la resta i no es confon?”
(Principi 9)
– “Les imatges o patrons del fons no impedeixen la lectura del contingut?”
(Principi 12)
Solució:
Es considera que una mala interpretació entre una pregunta i la resposta pot
portar a una avaluació incorrecta, el que implica una distorsió en el resultat
final. Per aquest motiu, s’ha considerat que el més oportú és reformular les
preguntes en sentit positiu.
– “Cada element d’informació es diferencia de la resta i no es confon?” →
“Cada element d’informació es diferencia de la resta i és inconfusible?”
– “Les imatges o patrons del fons no impedeixen la lectura del contingut?”
→ “El text amb imatges o patrons de fons és fàcil de llegir?”
• S’han trobat dues preguntes que els avaluadors consideren que hi pot haver
certa dificultat per entendre’n el resultat. Aquestes són les següents:
– “Totes les accions es poden veure directament? (Sense requerir accions
addicionals)” (Principi 1)
– “Les mateixes accions sempre porten als mateixos resultats?” (Principi
4)
Solució:
Després de parlar amb els avaluadors, s’ha vist que el principal problema en
ambdues preguntes és sobretot d’interpretació. Per tant, s’ha considerat que la
millor manera d’aclarir-ne el significat és mitjançant un exemple que expliqui
un cas concret on aplica la pregunta. A les Figures 30 i 31 podem veure els
exemples afegits en ambdues preguntes.
Exemple pregunta 1: Si ens trobem dins d’un procés de compra, s’han de poder
veure totes les accions necessàries en cada un dels passos d’aquest procés.
Exemple pregunta 2: Si és el cas que ens trobem en una pàgina i, en llocs
diferents d’aquesta, trobem enllaços a una mateixa secció de la pàgina, cada
un d’aquests ens ha de portar exactament a la mateixa interfı́cie.
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Figura 30: Exemple afegit a la 4ta pregunta del Principi 1.

Figura 31: Canvis aplicats a les preguntes 2 i 5 del Principi 4.

• Pel que fa a la pregunta “Els colors dels enllaços són els estàndards o, si no
adequats per al seu ús?” (Principi 4), els experts creuen que s’hauria de redactar d’una altra manera.
Solució:
Després de repensar la pregunta i considerant que els temps van canviant i,
per tant, els enllaços ja no només són de color blau, s’ha decidit que és millor
simplificar-la, a més d’especificar que la resposta també dependrà del criteri
de l’avaluador. També a la Figura 31, podem veure la reformulació d’aquesta
cinquena pregunta, aixı́ com la nota informativa per a l’avaluador.
• Els experts consideren que, a l’hora de respondre la pregunta “És senzill d’utilitzar per primera vegada?” (Principi 5), pot ser difı́cil escollir la millor
resposta, ja que alguns d’ells ja havien visitat el lloc web anteriorment i no
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recordaven com va ser de senzill utilitzar-la per primera vegada.
Solució:
No considerem que aquesta pregunta sigui un aspecte a modificar, ja que normalment un avaluador comença l’avaluació heurı́stica des de zero, és a dir, no
ha d’haver vist ni ha de conèixer la interfı́cie. Llavors, sent aixı́ el problema
comentat ja no tindrà lloc.
• S’ha observat que hi ha dues preguntes molt semblants, però que pertanyen a
principis diferents. Aquestes preguntes són:
– “La informació apareix en un ordre lògic per a l’usuari?” (Principi 2)
– “La informació està organitzada segons la lògica familiar dels usuaris
“tipo”?” (Principi 5)
A més, els avaluadors creuen que s’hauria de definir millor a què es refereixen
les preguntes amb “ordre lògic” i “usuaris tipo”.
Solució:
Encara que són preguntes pràcticament iguals, s’ha decidit mantenir-les perquè
és necessari considerar-les en els dos principis on apareixen, els quals avaluen aspectes diferents. Tot i això, s’han reformulat per intentar fer-les més
aclaridores. Per tant, quedaran transformades de la següent manera:
– “La informació apareix en un ordre lògic per a l’usuari?” → “La informació apareix d’una manera lògica per a l’usuari comú?”
– “La informació està organitzada segons la lògica familiar dels usuaris
“tipo”?” → “La informació està organitzada segons la lògica dels usuaris
a qui va dirigida la interfı́cie?”
També, cal fer èmfasi en el fet que els avaluadors haurien de ser capaços de
posar-se al lloc d’un usuari comú per a avaluar aquests aspectes.
• Els experts consideren que a la pregunta “És possible realitzar una acció ja
realitzada anteriorment, de manera senzilla?” (Principi 6), no queda clar a
quines accions es refereix, ja que els processos de les diferents accions poden
ser molt diferents.
Solució:
Abans de res, cal aclarir que, al que ens volem referir amb aquesta pregunta és
al fet d’haver fet una acció una vegada i que aquesta ja quedi clara per sempre. Dit això, s’ha reformulat la pregunta per intentar simplificar-la el millor
possible. Per tant, quedaria reformulada de la següent manera:
– “És possible realitzar una acció ja realitzada anteriorment, de manera
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senzilla?” → “Al realitzar qualsevol acció per primera vegada, queda clar
com realitzar-la permanentment?”
• Els avaluadors van trobar dues preguntes les quals consideraven que pel fet que
no es complissin no tindria per què ser un aspecte a contemplar de manera
negativa. Més concretament les dues preguntes són les següents:
– “S’utilitza, a més, algun codi per a referenciar l’error?” (Principi 7)
– “L’usuari pot prendre les seves pròpies decisions?
(Principi 13)

(Personalització)”

En la primera pregunta, pensen que a l’hora de fer saber a l’usuari quin ha
estat el seu error és més important tenir un missatge que utilitzi un llenguatge clar per l’usuari, que no pas un codi. En la segona pregunta, a part de
considerar que podria estar redactada d’una millor manera, també creuen que
hi ha llocs web als quals no afecta negativament el fet que l’usuari no pugui
personalitzar el seu espai personal d’un lloc web.
Solució:
En el cas del codi per a referenciar l’error es considera que aquest podria arribar a ser important en cas que fos necessari trucar a algun servei tècnic. Tot
i això, també es creu que hi poden haver situacions, per ambdós casos, que el
fet de no complir-se la pregunta no hauria de repercutir negativament en el
percentatge d’usabilitat final. Per aquest motiu, s’inclourà una petita explicació per als avaluadors, indicant que en cas que la resposta a la pregunta sigui
negativa, si consideren que aquest fet no implica un problema al lloc web, la
resposta adequada serà ”No és un problema”.
Pel que fa a la dificultat de comprensió de la segona pregunta, aquesta s’ha
decidit reformular, quedant la pregunta transformada de la següent manera:
– “L’usuari pot prendre les seves pròpies decisions? (Personalització)” →
“L’usuari pot personalitzar el seu espai personal o de treball del sistema?”
A continuació, a les Figures 32 i 33 podem veure les notes que s’han afegit als
principis, per tal d’ajudar a l’avaluador. Aixı́ com, en aquesta última, també
veiem la reformulació de la tercera pregunta.
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Figura 32: Nota afegida a la 4ta pregunta del Principi 7.

Figura 33: Canvis aplicats a la tercera pregunta del Principi 13.

• Finalment, pel que fa a les preguntes, van argumentar que no sabien gaire
què considerar una bona resposta en els casos on aplica la pregunta “Té bona
resposta a fallades externes? (Talls de corrent, d’Internet...)” (Principi 11) i,
que seria millor tenir una petita explicació més detallada del significat de la
pregunta.
Solució:
Pel fet que els experts van considerar una millora del mètode, el fet de tenir
una petita explicació d’aquesta pregunta, sigui quina sigui l’eina que els avaluadors utilitzin, s’afegirà un aclariment del significat d’aquesta pregunta, per
a facilitar-ne la comprensió. Podem observar aquest canvi aplicat a la Figura
34.
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Figura 34: Explicació afegida a la tercera pregunta del Principi 11.

Millores en les respostes
• Els avaluadors consideren de gran importància que, si les preguntes es troben
redactades tant en castellà com en anglès, les respostes també haurien d’estar
redactades en els dos idiomes.
Solució:
S’ha considerat una bona puntualització, per la qual cosa es farà aquest canvi
a l’eina.
• També, creuen que, per temes de consistència en les respostes, si la resposta
afirmativa és “Sı́, en tots els casos”, la resposta negativa hauria de ser “No, en
cap cas”.
Solució:
Estem d’acord amb aquesta argumentació, per la qual cosa la resposta negativa
que actualment és “No”, passarà a ser “No, en cap cas”.
• Quan no és possible comprovar alguna pregunta al lloc web, la resposta que
s’ha de donar és “WARNING (impossible de comprovar)”. Tot i això, creuen
que la paraula WARNING pot alarmar a l’avaluador.
Solució:
Creiem que podria ser que l’avaluador consideres aquesta resposta com una
cosa dolenta o perillosa, a causa de la paraula WARNING. Per tant, s’ha
considerat que la millor solució seria canviar la resposta per “Impossible de
comprovar”. Tot i això, a l’hora de mostrar el resultat, el nombre de preguntes
que s’hagin contestat amb aquesta resposta, en cas que n’hi hagi, se seguirà
marcant en groc, ja que es considera un valor important al qual se li ha de fer
especial èmfasi a l’hora d’analitzar els resultats.
• Els experts consideren que seria interessant que l’eina proporcionés alguna
especificació sobre com es calcula el resultat final per a cada principi i el percentatge d’usabilitat.
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Solució:
Ara per ara, no es creu pertinent afegir aquesta informació a l’eina, ja que
no es considera necessari. Tot i això, sı́ que s’explicarà a l’article que està en
procés.
• Creuen que seria de gran ajuda tenir a l’abast l’explicació del significat de cada
resposta, ja que en alguns casos no sabien quina era la resposta més adient
perquè entre algunes d’elles no hi acabaven de veure la diferència.
Solució:
Aquest punt creiem que és molt important que quedi clar, ja que en alguns
casos depèn de la resposta que es doni, el resultat del principi i, conseqüentment el percentatge d’usabilitat es pot veure modificat. Per aquest motiu,
independentment de l’eina que s’utilitzi per a realitzar l’avaluació heurı́stica,
els avaluadors disposaran en tot moment de l’explicació de cadascuna de les
respostes. A la Figura 35 es mostra l’explicació que s’ha afegit a cada principi
explicant en quin moment aplica respondre cada una de les respostes.

Figura 35: Explicació de cada resposta.

• Finalment, els experts també consideren que seria oportuna una petita explicació de què representen els colors de la secció de resultats, per tal de poder
analitzar millor els resultats.
Solució:
Al contrari que amb el càlcul de resultats, es considera adient ampliar l’explicació del significat dels diferents colors. Aquesta ampliació es trobarà
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especificada a la part dels resultats, independentment de quina sigui l’eina
que l’avaluador estigui utilitzant. A la següent figura (Figura 36) es mostra
aquesta explicació dels colors, localitzada com bé s’ha dit, al full de resultats.

Figura 36: Explicació dels colors a la secció de resultats.

A la Figura 37, podem veure com han quedat les respostes després d’haver-hi fet
tots els canvis comentats anteriorment.

Figura 37: Canvis aplicats a les respostes.
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Conclusions

Per a concloure aquest projecte considerem que, gràcies al seu desenvolupament, s’han pogut aplicar diverses millores al mètode i, conseqüentment, a l’eina utilitzada
per a dur a terme les avaluacions heurı́stiques.
Inicialment, l’objectiu principal era analitzar si aquest mètode podia funcionar dins
del context empresarial i, també si el fet de realitzar les avaluacions individuals
o grupals podia afectar els resultats. Després de realitzar totes vuit avaluacions,
cadascuna duta a terme per tres laboratoris d’experts diferents, es va arribar a la
conclusió que aquest mètode podia arribar a ser molt útil, ja que tots els principis
a avaluar vénen molt pautats per les seves respectives preguntes i, perquè l’eina els
va resultar relativament fàcil d’utilitzar.
Seguidament, tot i tenir clar el funcionament de l’eina, els experts van considerar que es podien aplicar alguns canvis, per tal de millorar l’eina, ja que inicialment
els havien sorgit alguns dubtes respecte al significat i a l’avaluació d’algunes preguntes. Tots els canvis proposats es van analitzar curosament un per un, determinant
si realment era necessari aplicar-los a l’eina. En els casos on es va creure necessari,
es va plantejar una solució per tal de millorar aquell aspecte del mètode. Mentre
que, en els casos on es va creure que no s’aportava una millora i, per tant, que no
feia falta aplicar el respectiu canvi, se’n van argumentar els motius.
Finalment, tots aquests canvis han sigut aplicats a l’eina, donant peu a una nova versió millorada de l’existent, la qual podem dir que està més enfocada a l’àmbit
empresarial.
Pel que fa a si es considera millor fer les avaluacions individualment o en grup,
s’ha pogut veure que en casos on alguns laboratoris havien avaluat la mateixa plataforma, però alguns individualment posant els resultats en comú al final, o bé
directament en grups, els resultats no han variat excessivament. Per aquest motiu, es considera que qualsevol de les dues maneres és adequada per a realitzar una
avaluació heurı́stica de manera eficient. L’elecció del mètode dependrà també del
pressupost que es pugui destinar a aquesta part del desenvolupament, ja que mentre
fer l’avaluació individualment sı́ que podria permetre trobar alguns problemes més
d’usabilitat, requereix més temps i, conseqüentment, més pressupost.
En definitiva, podem concloure que tots els objectius que es van plantejar d’un
principi s’han complert, aixı́ com les expectatives que es tenien en aquest projecte
des d’un principi. Donant com a resultat una nova versió de l’eina, la qual pot
arribar a tenir molt èxit en la realització d’avaluacions heurı́stiques en l’àmbit empresarial.
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Personalment, penso que fer aquest treball ha aportat molt al meu aprenentatge, ha suposat un creixement tant professional com personal, no només en aspectes
d’usabilitat i Experiència d’Usuari, sinó també a conèixer millor com es treballa en
empreses dedicades a aquests temes. Si bé és cert que, com tothom, tenia dies més
bons i altres que no ho eren tant, m’ha agradat formar part de tot el que implicava la realització d’aquest projecte i estic molt contenta que se’m presentés aquesta
oportunitat, ja que encara que ja em va començar a agradar quan vam tractar-ho a
grau, saber-ne més m’ha fet acabar de veure que el món de la UX m’agrada molt i
m’encantaria poder-m’hi dedicar professionalment.
Si anés al passat, a l’hora de triar el tema del projecte, no tinc cap dubte que
tornaria a escollir-lo. Tot i estar molt orgullosa de tot el que he aconseguit amb
aquest treball i de tots els passos realitzats, si hagués de canviar alguna cosa potser,
seria que, abans de començar a dur a terme les avaluacions heurı́stiques, organitzaria
alguna reunió amb tots els avaluadors per assegurar-me que tots entenen bé tots els
aspectes de l’eina abans de començar, sobretot perquè no es trobessin tan perduts
d’un principi, pel fet que aquesta eina és molt diferent del que estan acostumats.
Tot i això, penso que el fet de no haver-ho fet ha permès trobar més aspectes a
millorar.
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Treball futur

En aquest projecte, s’ha analitzat la nova proposta per a realitzar avaluacions
heurı́stiques, s’hi han aplicat les millores que els experts consideraven oportunes
per a fer-la més clara i més fàcil d’utilitzar, aixı́ com s’ha observat que pot ser de
gran utilitat per a realitzar avaluacions heurı́stiques en un context empresarial.
A partir d’aquı́, el següent pas seria implementar un sistema de l’eina, ja que la
faria veure més professional i no podria ser modificada, al contrari que l’eina actual.
Cal remarcar que actualment ja s’està treballant en la versió beta d’un sistema, a la
qual se li aplicaran tots els canvis esmentats en aquest treball.
Una vegada implementat el sistema, aquest haurà de ser provat també per experts,
ja que és el perfil dels usuaris que l’acabaran utilitzant. Això portarà a un cicle de
proves i millores del sistema, el qual al final acabarà donant lloc a la versió definitiva
del sistema.
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Annexos
Annex A
En aquest annex podem veure les preguntes realitzades als avaluadors mitjançant
un formulari de Google, per tal de saber la seva opinió sobre l’eina.
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Annex B
Al següent annex podem observar les respostes de cadascun dels avaluadors a les
preguntes plantejades al formulari que es mostra a l’Annex A.
• Avaluador 1
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• Avaluador 2
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• Avaluador 3
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• Avaluador 4
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• Avaluador 5
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• Avaluador 6
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• Avaluador 7
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• Avaluador 8
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• Avaluador 9
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• Avaluador 10
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• Avaluador 11
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• Avaluador 12
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• Avaluador 13
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• Avaluador 14
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• Avaluador 15
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