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1. INTRODUCCIÓ

Una de les tecnologies més de moda actualment és l’Internet of Things, és a dir, l’Internet de les Coses

o IoT.

L’IoT consisteix en la interconnexió de dispositius a través d’una xarxa, com per exemple, internet.

Tot i que aquest tipus de tecnologia existeix des de fa anys, les millores tecnològiques en processadors i

xarxes de comunicació han permès que aquesta evolucioni fins al punt en què es troba ara.

Com que aquests sistemes són cada cop més comuns, volem estudiar com són d'usables, com és

d'usable, tant el seu sistema com el hardware que el suporta, i per això serà necessari elaborar una

anàlisi d'usabilitat d’un software IoT i, a més a més, adaptar les anàlisis d’usabilitat a entorns de

hardware per poder-lo avaluar segons els mateixos criteris.

Un cop elaborades les diferents proves que compondran l’anàlisi, les realitzarem amb ajuda d’usuaris

aliés al projecte.

Estudiarem cada resposta de cada prova, les compararem entre si i en traurem unes conclusions que

ajudaran a veure com és d’usable el sistema a analitzar i quines millores s’hi poden fer.
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2. RESUM

En aquest treball estudiarem la usabilitat i les diferents maneres que tenim de mesurar-la amb l’objectiu

d’aprendre del que s’ha fet fins ara en aquest àmbit per aplicar-ho en un context de dispositius i

persones interconnectades mitjançant el que anomenem Internet de les Coses o IoT.

Presentarem cada una d’aquestes proves i en durem a terme tantes com puguem tant en el software com

en el hardware del sistema a analitzar, sempre que, aquestes, ens proveeixin de cert valor més enllà del

teòric.

En cas de triar o no triar alguna de les proves, justificarem el perquè, què creiem que ens pot aportar de

nou a l’anàlisi en cas de triar-la o perquè no ens resultaria útil en cas de descartar-la.

Presentarem també el terme Internet of Things, la seva història, tecnologia i utilitats.

Finalment, realitzarem una experimentació en el context d’una empresa realitzant proves d'usabilitat, a

partir de les quals posteriorment estudiarem els resultats i en treure’m conclusions.

En cas que el treball no arribi a abastir tant com creiem que podria, en un apartat de “Treball futur”

explicarem com podria continuar aquesta anàlisi, en quins aspectes no contemplats en aquest treball

seria interessant aprofundir i fins i tot, quins canvis realitzaríem en aquesta anàlisi en cas de repetir-lo

(canvis de proves d’usabilitat, aprofundir més en l’anàlisi del software que en el del hardware o a la

inversa...).
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3. MOTIVACIÓ

Des de fa uns mesos, treballo com a desenvolupador de software en l’empresa Vunkers IT Experts.

Actualment, desenvolupant una intranet pròpia que controli els clients, contractes, pressupostos i

productes de l’empresa i integrant-hi, en diferents apartats, APIs de proveïdors per poder automatitzar

el tractament de la informació des que el client ens la facilita fins que nosaltres la passem al software

final (ERP, Operador de telefonia, Operador d’internet...).

Tot i conèixer la importància de la usabilitat i l’experiència d’usuari, no ha estat fins que aquesta no

s’ha posat en contra meva que no n’he apreciat la seva dificultat.

En principi, des del meu punt de vista, cada apartat d’aquesta intranet segueix un flux de treball

adequat als moviments de documentació o presa de decisions propis de l'apartat, per tant, algú

acostumat a aquests fluxos de treball hauria de poder entendre ràpidament el funcionament de cada

apartat de la pàgina sense haver-la utilitzat abans.

Això no ha estat totalment així, però finalment, utilitzant el mètode d’assaig i error, entenent com

normal el fet de trencar un flux de treball estàndard per requeriments especials del client i intentant

entendre diferents maneres de pensar i procedir dels usuaris, aquesta intranet és cada cop més usable i

entenedora.

Però ha estat aquesta dificultat a realitzar-ho la que m’ha portat a voler elaborar una anàlisi d’usabilitat

completa. Quelcom que, pràcticament, només hem vist en la teoria.

La motivació final d’aquest treball és obtenir nous punts de vista sobre la usabilitat i, preferiblement, en

un entorn on no en sigui un usuari habitual, de manera que no m'influenciïn mapes mentals o maneres

de treballar que ja tingui interioritzades.
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4. OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest treball és fer una anàlisi el més complet possible d’un entorn IoT, per tant,

tant del hardware, sensors i sondes de mesura, com del software, pàgina que mostra les dades i/o que

rep notificacions i si és el cas, que actua en conseqüència.

Fer aquesta anàlisi i tot el marc teòric que l’envolta ens ajudarà a entendre més la usabilitat com a tal,

les maneres que hi ha de mesurar-la i com aplicar aquests resultats. A més a més, ens servirà per

aprendre una mica sobre l’Internet of Things (IoT) i com es llegeixen, s’envien i es tracten les dades i

com s'actua envers aquestes.

Intentarem elaborar aquesta anàlisi amb ajuda d’eines gratuïtes, i de manera telemàtica, ja que és com

creiem que evolucionaran aquestes proves d'usabilitat.

Finalment, un objectiu secundari serà ajudar a l’empresa Vunkers IT Experts en la millora del sistema,

tant hardware com software que ens permetin avaluar.
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5. PLANIFICACIÓ

1a Entrega (Previst)

Planificació, introducció, resum, motivació, objectius… 5 dies

Marc teòric (Usabilitat, Anàlisis d'Usabilitat, Internet Of Things...) 5 dies

Aprofundiment en anàlisis 5 dies

Decisions envers la nostra anàlisi 5 dies

2a entrega (Previst)

Presentació del projecte a avaluar 2 dies

Anàlisi heurística del software 2 dies

Disseny de l'anàlisi i avaluació amb usuaris del software 2 setmanes

Anàlisi heurística del hardware 2 dies

Disseny de l'anàlisi, avaluació amb usuaris i proves de laboratori del hardware 2 setmanes

3a Entrega (Previst)

Conclusions 2 dies

Treball futur 2 dies

Repàs general 1 setmana
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Figura 1. Gràfic de temps de la primera entrega

En la imatge anterior es mostra el temps real dedicat a les tasques envers el temps de planificació al

qual aspiràvem per la primera entrega del treball.

Els temps d’aquesta primera entrega han estat aproximats degut a dos factors. Primer, no hem marcat

una data exacta de començament del treball i segon, hem fet la planificació un cop acabada aquesta part

del treball.

En les dues pròximes entregues aquesta anàlisi serà més precisa, i per això mateix hem decidit ser

menys optimistes en els temps i deixar cert marge per poder complir amb l’objectiu total d’aquesta

fase.

Com a conclusió, tot i no assolir tots temps estimats per cada tasca, hem assolit el temps global.
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Figura 2. Gràfic de temps de la segona entrega

En la segona entrega, el temps dedicat a l’elaboració i realització de les avaluacions del software ha

estat superior a l’esperat, però per sort hem pogut retallar-ho en elaborar i realitzar les del hardware

gràcies a la seva semblança, tot i això, no hem complert el temps previst, tot i que per poc.

Figura 3. Gràfica de temps de la tercera entrega
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En l’última entrega hem pogut remuntar el temps perdut en l’anterior i acabar complint amb l’objectiu

global tot i que, en cas d’haver disposat de més temps, també l’hauríem aprofitat i, per tant, podríem dir

que hem forçat l’entrega en acabar els recursos disponibles.
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6. USABILITAT

6.1. DEFINICIONS[1]

● La mesura en la qual un producte es pot usar per determinats usuaris per aconseguir

objectius específics amb efectivitat, eficiència i satisfacció en un context d’ús

especificat.

○ L’efectivitat és la precisió i la plenitud amb la qual els usuaris assoleixen els

objectius especificats.

○ Per eficiència s’entenen els recursos emprats en relació amb la precisió i

plenitud amb la qual els usuaris assoleixen els objectius especificats.

○ Per satisfacció entenem l'absència d'incomoditat i l'actitud positiva en l’ús

del producte. És, per tant, un factor subjectiu.

● La capacitat que té un producte software per ser atractiu, entès, après, usat per

l’usuari quan és utilitzat sota unes condicions específiques.

● Un sistema usable ha de posseir els següents atributs: Capacitat d’aprenentatge,

eficiència en l’ús, facilitat de memoritzar, tolerància a errors i (subjectiva)

satisfactorietat.

● Desenvolupament de sistemes fàcils d’usar i d’aprendre.

● L’objectiu de la usabilitat és produir “treballs pels seus usuaris”, proporcionant als

usuaris les eines per poder trobar el que necessiten, entendre el que troben, actuar

apropiadament sobre aquest enteniment i fer tot això amb el temps i esforç

necessaris.

● La usabilitat és el conjunt de les 5 característiques que els usuaris han de trobar en un

sistema interactiu: Efectivitat, eficiència, atractivitat, tolerància a errors i facilitat

d’aprenentatge.

Tot i les diferències entre les definicions, totes coincideixen, directament o indirecta, en què la

usabilitat fa referència a la facilitat d’aprendre, usar i recordar un sistema, com més fàcil

d’aprendre, usar i recordar sigui aquest, més usable el considerarem.

Segons aquestes definicions i la conclusió final que n’hem tret, en la figura 4 deduïm que el

camí més usable és el segon, ja que aquest és molt més fàcil d’aprendre, recordar i de recórrer.

Figura 4. Exemple simple d'usabilitat
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7. ANÀLISIS D'USABILITAT

Una anàlisi d’usabilitat permet mesurar en quin grau es compleixen els aspectes referents a la usabilitat

mencionats en l’apartat anterior.

Actualment hi ha diferents maneres d’analitzar la usabilitat d’un Software, però, nosaltres, a part,

intentarem de mesurar la usabilitat del Hardware i treure’n un resultat comú, ja que en el nostre cas,

Hardware i Software estaran altament lligats.

7.1. MÈTODES D’AVALUACIÓ DE LA USABILITAT[2]

Existeix una àmplia varietat de mètodes d’avaluació.

Cada un d’ells utilitza uns determinats mitjans i tècniques i intenten mesurar diferents

aspectes.

L’elecció d’un mètode o un altre no depèn únicament de quina és la resposta que es vol

obtenir, sinó de múltiples factors que poden resumir-se en: quant costa? I: que obtindrem amb

la seva realització?

Els mètodes no són totalment independents, sinó que s'encavalquen respecte a les activitats

que desenvolupen.

Segons aquests criteris, els mètodes d’avaluació es poden classificar tal com veiem en la

figura 5.

Figura 5. Classificació dels mètodes d’avaluació
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7.1.1. LLOC DE REALITZACIÓ

Laboratori

Les comprovacions que es realitzen en el laboratori normalment estan dedicades a

analitzar aspectes que no necessiten la interacció de l’usuari i es poden realitzar en

l’entorn de treball o laboratori.

Entorn natural

Aquestes són les comprovacions que es realitzen en l’entorn d’ús del producte i que,

normalment, necessiten la interacció de l’usuari.

7.1.2. TIPUS DE TÈCNICA

Inspecció

La característica comuna dels mètodes d’inspecció és que en aquests, els avaluadors

examinen els aspectes de la interfície del sistema relacionats amb la usabilitat i

l’accessibilitat.

Indagació

Aquests mètodes serveixen per conèixer els gustos, queixes, necessitats i requisits

dels usuaris i, per realitzar-los, es parla amb aquests i se’ls observa, se'ls pregunta

sobre l’experiència i s’analitzen les respostes.

Són útils a l’hora d’elaborar el disseny de la interfície i seria interessant realitzar-los

en fases primerenques del desenvolupament.

Test

En aquests mètodes d’avaluació, usuaris representatius treballen en tasques concretes

utilitzant el sistema i els avaluadors analitzen la interacció.

7.1.3. AUTOMATITZACIÓ

Automàtics

Aquests són els mètodes que disposen de mecanismes que faciliten la comprovació

dels aspectes a validar.

Els mètodes automàtics es realitzen ràpidament, amb resultats objectius, però en

fases avançades del desenvolupament, ja que es necessita un sistema amb el qual

interaccionar.
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Manuals

Al contrari dels mètodes automàtics, aquests són més costosos (es necessita més

temps i avaluadors) però són útils per avaluar aspectes que se surten del patró o

funcionament normal i, a més a més, es poden realitzar en qualsevol fase de

desenvolupament.

7.1.4. PARTICIPANTS

Amb usuaris[3]

Els mètodes d’avaluació amb usuaris són proves basades en l’observació i anàlisi de

la interacció d’un grup d’usuaris de perfil semblant al públic objectiu amb el sistema

a avaluar.

Aquestes sessions se centren en l’avaluació del sistema mentre s'executen les tasques

més representatives (per exemple, navegar, cercar… en una pàgina informativa o

comprar, subscriure’s... en una botiga online).

Es pren nota de les dificultats o errors que sorgeixen i, també, es pot mesurar el

temps de l’usuari en completar cada tasca.

Aquesta anàlisi es pot dur a terme durant la fase de disseny (amb prototips a paper o

prototips web de baixa fidelitat) o amb el sistema publicat (utilitzant el sistema real,

acabat del tot o amb les tasques a avaluar acabades). S'acostumen a gravar les

sessions de navegació i els comentaris dels usuaris mentre desenvolupen les tasques.

Podem dividir l’avaluació amb usuaris en tres tipus:

● Proves d’avaluació moderades

Un moderador indica al grup d’usuaris quines tasques fer mentre recull les

opinions i sensacions d’aquests. Es poden fer presencialment o telemàtica,

però sempre amb moderador.

● Proves d’avaluació no moderades

Els usuaris accedeixen a la prova, mitjançant un URL, per exemple, on hi

haurà les tasques a fer. Mitjançant la gravació de pantalla i de so, com a

mínim, després se’n treuen conclusions. En aquest cas no cal un moderador,

ja que les tasques ja estan establertes. Això abarateix els costos, però, en

contra, es perd feedback.

14



● Proves d’avaluació de “guerrilla”

Aquesta és una versió moderna de les proves anteriors, però en aquest cas

no es fa una cerca d’usuaris per la prova, sinó que la prova es fa en entorns

quotidians, com una cafeteria o el carrer.

Tot i ser la prova en què el sistema es desenvolupa més naturalment perquè

no sembla que estàs sotmès a examen, és també la prova amb els usuaris

menys acotats com a públic objectiu, ja que aquests s’escullen aleatòriament

mentre per les altres han pogut passar uns filtratges.

Figura 5. Prova d’avaluació amb usuari moderada

Sense usuaris

Aquests són els mètodes realitzats per avaluadors experts seguint unes pautes.

Són més ràpids de desenvolupar que els mètodes amb usuaris, però no compten amb

el feedback de l’usuari final.
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8. MÈTODES A USAR

Un cop vistos els tipus de mètodes d’avaluació existents, seleccionarem els mètodes més convenients

per la nostra anàlisi, tant per la part del software com per la del hardware, a més a més, utilitzarem les

mateixes proves per ambdós, adaptant-les a cada cas, de manera que s’entenguin millor les diferències

a l’hora d’avaluar-les.

8.1. ANÀLISI HEURÍSTICA [4]

L’anàlisi heurística és una prova d’inspecció, realitzada en laboratori, manualment i sense

usuaris implicats.

Aquesta s’utilitza per identificar problemes comuns d’usabilitat d’un projecte per poder-los

resoldre i, així, millorar la satisfacció de l’usuari i la seva experiència per augmentar les

possibilitats d’èxit del producte.

Centrant-se en la usabilitat, una anàlisi heurística és un mètode d’avaluació en el qual un o

més experts comparen el disseny del producte amb una llista de principis de disseny

predefinits, les heurístiques, d’ara endavant, i identifiquen en quin d’aquests punts el producte

no els compleix.

Una avaluació heurística no és ni una prova d’usabilitat ni un tutorial cognitiu, aquest procès

implica identificar els objectius de l’usuari, complir les tasques per assolir-los i assenyalar els

problemes potencials a l’hora d’usar el producte.

L’avaluador és, idealment, un expert en proves d’usabilitat amb una alta comprensió de les

heurístiques escollides i amb coneixement en disciplines com el disseny persona-ordinador, el

disseny UX (user experience), psicologia, informàtica i comerç.

Durant l’anàlisi, els avaluadors puntuen cada una de les heurístiques, normalment, treballant a

la seva manera i en l’ordre que creguin convenient per identificar els problemes, dels més als

menys crítics.

Per obtenir els resultats òptims de l’avaluació intentarem comptar amb entre tres i set

avaluadors, ja que així hauríem de ser capaços d’assenyalar entre el 50 i el 80% de problemes

del sistema, segons la gràfica següent.

16



Figura 6. Gràfic de percentatge d’errors per nombre d’avaluadors

Idealment, aquesta anàlisi es realitza en una etapa avançada del disseny, abans de fer-ne la

implementació.

Com nosaltres ho realitzarem en un sistema amb una versió estable i ja funcionant, assumirem

que el cost d’arreglat cada problema serà superior al cost que hauria tingut en una etapa més

primerenca.

Finalment, aquesta anàlisi dona com a resultat un informe amb les notes mitjanes dels

avaluadors, enumerant els punts febles, problemes o incomoditats del sistema, majoritàriament

sense incloure-hi solucions, però nosaltres afegirem algunes de les propostes dels avaluadors.

Hem escollit aquesta prova perquè creiem que ens aportarà gran valor en cada apartat

especific del sistema.

Tot i no comptar amb els avaluadors més preparats, la qual cosa donaria encara més valor a

realitzar-lo, esperem extreure, de les diferents anàlisis, un recull de les problemàtiques més

urgents de solucionar així com algunes propostes de solució donades per experts amb diferents

punts de vista respecte a un producte que inclou software i hardware.

8.2. RECORREGUT COGNITIU AMB USUARIS

Aquest mètode de test es realitza en l’entorn natural, manualment i amb l’ajuda d’usuaris

implicats.

Se centra a avaluar la facilitat d’aprenentatge en el sistema, bàsicament, per exploració.
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La prova consisteix a enumerar un grup de tasques que, primer realitza l’avaluador, analitzant

i documentant cada pas i, posteriorment, els usuaris han de completar, comentant els dubtes,

sensacions i opinions sobre el sistema a l’hora d’interaccionar-hi.

Un cop acabades les tasques, es comenten, amb els usuaris, els potencials problemes

identificats per l’avaluador.

Aquesta és una prova que pot aportar gran valor pel fet que l’usuari és, al final, qui ha

d’acabar utilitzant el producte més freqüentment.

A conseqüència del fet que tant els implementadors del sistema com els avaluadors de l’anàlisi

heurística comptin amb ampli coneixement de les noves tecnologies, pot ser que algun procés

que considerin lògic o trivial resulti rebuscat per l’usuari final.

8.3. PENSANT EN VEU ALTA

Un altre mètode de test, realitzat en l’entorn natural, manualment i amb ajuda d’usuaris

implicats.

En aquest mètode es demana a l'usuari que interaccioni amb el sistema comentant en veu alta

els seus pensaments, sensacions i opinions per extreure’n conclusions.

Aquesta és una prova que ens aportarà valor afegit a l’anterior i gràcies a la semblança entre

ambdues proves, o més ben dit, a la semblança a l’hora de realitzar-les, inclourem aquesta en

el mateix anàlisi, de manera que en lloc de “pensar en veu alta”, s’escriuran comentaris en el

document.
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9. INTERNET OF THINGS

9.1. DEFINICIÓ [5, 6]

Internet of Things és l’agrupació i interconnexió de dispositius i objectes a través d’una xarxa

(sigui Internet o una xarxa privada) on tots aquests puguin ser visibles i interaccionar.

Figura 7. Esquema Internet of Things

En els últims anys, l’IoT s’ha convertit en una de les tecnologies més importants del segle

XXI. Ara que podem connectar a Internet objectes quotidians com electrodomèstics,

automòbils, termòstats, monitors de vigilància per nadons… mitjançant dispositius integrats,

la comunicació perfecta entre persones, processos i coses és possible.

Mitjançant la informàtica de baix cost, el núvol, el big data, l’analítica i les tecnologies

mòbils, les coses físiques poden compartir i recopilar dades amb una mínima intervenció

humana. En un món hiperconnectat, els sistemes digitals graven, supervisen i ajusten cada

interacció entre les coses connectades.

Tot i que la idea de IoT existeix des de fa molt temps, una col·lecció d’avenços recents en una

sèrie de tecnologies diferents l’ha fet pràctica.

● Accés a la tecnologia de sensors de baix cost i baixa potencia

Aquests sensors assequibles i fiables estan fent possible la tecnologia IoT per més

fabricants.

● Connectivitat

Una gran quantitat de protocols de xarxa per internet ha facilitat la connexió de

sensors al núvol i a altres dispositius per assolir una transferència de dades eficient.

● Plataformes informàtiques en el núvol

L’augment en la disponibilitat de plataformes en el núvol permet a empreses i

consumidors accedir a la infraestructura necessària per escalar sense haver

d’administrar-ho tot.
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● Machine Learning i analítica

Amb els avanços en machine learning i analítica, juntament amb l’accés a quantitats

grans i variades de dades emmagatzemades en el núvol, les empreses poden

recompilar informació de manera més ràpida i fàcil. D’una banda, el sorgiment

d’aquestes tecnologies encara traspassa els límits del IoT, d’altra banda, les dades

produïdes pel IoT alimenten aquestes tecnologies.

● Intel·ligència artificial (IA)

Els avenços en les xarxes neuronals ha portat el processament del llenguatge natural

(PLN) als dispositius IoT, com, per exemple, els assistents personals digitals com

Alexa, Cortana i Siri, i els han fet atractius, assequibles i viables per l’ús domèstic.

9.2. HISTÒRIA [7, 8, 9]

Tot i que el terme Internet of Things (IoT) es coneix des del 2009, quan Kevin Ashton utilitzà

aquesta expressió públicament, ell mateix admet que aquest terme s’utilitzava des del 1999 en

els cercles d’investigació del MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Si mirem una mica més enrere en el temps, fou en el 1990, poc després que ARPANET donés

pas a INTERNET, quan John Romkey, en l’Interop dels Estats Units va connectar una

torradora a internet, de manera que aquesta es pogués controlar mitjançant el protocol de

transport TCP/IP, aquesta fou el primer objecte connectat i controlat per internet, però, 40 anys

abans d’això, Alan Turing ja va avançar la necessitat de dotar d'intel·ligència i sensors a les

màquines perquè aquestes poguessin seguir un procés d’aprenentatge.

“… también se puede sostener que es mejor proporcionar la máquina con los

mejores órganos sensores que el dinero pueda comprar, y después enseñarla a

entender y hablar inglés. Este proceso seguirá el proceso normal de aprendizaje de

un niño”

(Alan Turing, 1950)

I prèviament, l’any 1929 fou Nikola Tesla qui, en una entrevista amb la revista Colliers,

anticipà el creixement de la connectivitat a escala global i la miniaturització de la tecnologia.

“Cuando lo inalámbrico esté perfectamente desarrollado, el planeta entero se

convertirá en un gran cerebro, que de hecho ya lo es, con todas las cosas siendo

partículas de un todo real y rítmico… y los instrumentos que usaremos para ellos

serán increíblemente sencillos comparados con nuestros teléfonos actuales. Un

hombre podrá llevar uno en su bolsillo”

(Nikola Tesla, 1929)
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Retrocedint encara més, fins al 1874, trobem un dels experiments de telemetria precursors del

IoT que coneixem avui dia, ja que uns científics francesos van instal·lar dispositius

d'informació meteorològica i profunditat de neu al cim del Mont-Blanc, i mitjançant un enllaç

de ràdio, s’enviaven les dades a París.

Cal mencionar també l’aportació de Mark Weiser, ideòleg de la computació ubiqua en les

dècades dels 80 i 90.

Aquesta tecnologia es basa en 4 principis:

1. El propòsit d’un dispositiu informàtic és ajudar-te a fer quelcom.

2. El millor dispositiu és aquell que passa desapercebut.

3. Els dispositius han d’estendre el teu inconscient.

4. La tecnologia ha d’aportar calma i benestar.

En definitiva, la computació ubiqua comprèn tots aquells serveis que permeten a l’usuari

interactuar amb sistemes digitals mitjançant interfícies naturals com el moviment o la veu,

sense cap perifèric com un ratolí o teclat entremig.

La persona no ha de pensar en el dispositiu que utilitza, sinó, únicament, en l’activitat que

realitza.

A més a més, aquest tipus de computació es caracteritza per quedar en segon pla tot i estar

sempre present, com per exemple l’alarma del mòbil a primera hora del matí, el GPS per

guiar-nos, etc.

Entenent la visió de la computació ubiqua de Weiser com la connexió entre persona i sistemes

informàtics interconnectats entre ells per recopilar dades i aportar solucions, podem lligar

aquesta idea a la de l’Internet of Things, considerant-lo a ell un dels visionaris d’aquesta nova

tecnologia.

No obstant això, cal comentar que la història del IoT s’està escrivint dia a dia. De fet, està en

plena ebullició amb l’aparició de nous dispositius, protocols, tecnologies d’accés, etc. que es

troben amb avenços en tecnologies com computació en el núvol, big data i intel·ligència

artificial, donant cada dia més oportunitats de creixement a l’univers IoT.
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9.3. TECNOLOGIA

La tecnologia IoT es basa en quatre passos:

1. Capturar les dades

A través de sensors, els dispositius de IoT capturen les dades del seu entorn, des de

dades simples com la temperatura o la humitat, fins dades complexes com el feed

d’un vídeo en temps real.

2. Compartir les dades

Utilitzant les connexions de xarxa disponibles, els dispositius IoT fan que aquestes

dades siguin accessibles a través d’un núvol, públic o privat, segons convingui.

3. Processar les dades

En aquest punt, el software es programa per fer quelcom basant-se en les dades, sigui

encendre una llum o pantalla, sigui o enviar una notificació.

4. Actuar segons les dades

S’analitzen les dades acumulades de tots els dispositius d’una xarxa IoT. Això brinda

informació estratègica poderosa per fonamentar accions i decisions de negoci

confiables.

Pel que fa al hardware que forma un sistema IoT, contemplant-ne només el sistema de

recollida, processament i enviament de dades i deixant de banda el sistema que les representa

o actua segons aquestes, ho podem dividir en tres parts:

1. SoC[10]

Un SoC (System on Chip) és un circuit integrat per múltiples components que, en

conjunt, conformen un sistema complet, és a dir, que conté tots o gran part dels

mòduls d’un ordinador.

L’origen dels SoC es remunta al creixement de companyies com Nokia, quan es

començaren a desenvolupar els primers telèfons mòbils i era necessari que aquests

fossin el més petit i autònom possible. Per això la tendència fou la d’implementar un

xip amb tantes funcions integrades com fos possible.

Actualment els principals fabricants de SoC són ARM, Intel o Arduino, entre

d’altres, tot i que si contemplem també els SoC per mòbil, aquests són Qualcomm,

MediaTek i Apple.

2. Sensors[11]

Abans del IoT ja hi havia molts tipus de sensors al mercat, inclosos els termòmetres,

magnetòmetres, altímetres i molts més.
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Els sensors utilitzats en aquests dispositius estan destinats a detectar, mesurar i

informar d’una variable del món real a la vegada. El seu propòsit és ajudar-nos a

entendre el món que ens envolta d'una manera universal mesurable i que qualsevol

entengui.

La idea darrere dels sensors IoT de nova generació és que, mitjançant l’ús dels

mòduls IoT, aquests dispositius puguin agregar i enviar les seves dades directament a

un tauler IoT per ser analitzades o, fins i tot, programar-ne la resposta.

3. Xarxes de comunicació[12]

Per transmetre la informació entre dispositius que no són pròxims, s’han de fer servir

les xarxes de comunicació, les quals cada vegada s’encaren més a la tecnologia IoT.

Les característiques a complir per una xarxa de comunicació enfocada al IoT són:

baixes velocitats de dades, baixa freqüència de transmissió, mobilitat i serveis de

localització, connexions bidireccionals segures, baix consum d’energia i llarg abast

de comunicació.

Les xarxes predominants actualment són el wifi (alt consum i baix abast), xarxa

mòbil (menor consum i major abast), Sigfox o LoRa entre d’altres.

Per ara, encara no hi ha uns estàndards en els protocols de comunicació i tractament de dades,

per tant, a l’hora d’elaborar un sistema IoT, s’ha de tenir en compte que no tots els dispositius

són compatibles entre ells, de manera que s’ha d’estudiar prèviament els dispositius a usar o

saber modificar-ne el funcionament en cas de no ser compatible.

9.4. UTILITATS FREQÜENTS[13]

Segons hem explicat fins ara, l’Internet of Things és un conjunt de dispositius interconnectats

que llegeixen i mostren dades i que actuen envers aquestes.

Per tal d’entendre millor que és i per comprendre fins a quin punt és habitual aquesta

tecnologia, en els següents exemples mostrarem les seves aplicacions més comunes.

● SECTOR INDUSTRIAL

○ Hostaleria

En el sector de l’hostaleria són comuns les aplicacions de l’IoT, tant en

l’atenció al client mitjançant terminals de comanda o autocomanda com en

la gestió mitjançant programes de gestió d’estoc o sensors de temperatures i

humitats per cambres frigorífiques de contaminació per la cuina.

○ Comerços de cara al públic
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En els comerços de cara al públic l’IoT ha facilitat la manera de recollir

dades dels clients a l’hora de comprar. Utilitzant eines com el wifi tracking,

ens estalviem respondre enquestes sobre on, com i quan anem a comprar, ja

que aquesta informació la recullen directament dels nostres terminals

mòbils.

○ Flotes de vehicles per logística

Aquest és un dels sectors on més influència té l’IoT, tant per la gestió dels

vehicles per part de l’empresa com pel seguiment dels paquets per part del

client.

○ Gestió de magatzems

El cas de la gestió de magatzems va molt lligat a la logística, ja que s’utilitza

la mateixa tecnologia a l’hora de localitzar els productes, però a més a més,

se’n controla l’estoc, categories…

○ Agricultura i ramaderia

En l’agricultura i ramaderia, l’aplicació de l’IoT permet fer un seguiment de

magnituds com la temperatura, humitat o lluminositat per mantenir-les en

condicions òptimes i augmentar la producció.

Figura 8. IoT en el sector industrial
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● ÚS DOMÈSTIC

○ Domòtica

Aquest és un àmbit en el qual encara queda molt per fer, ja que el fet de no

existir un estàndard en la comunicació, dificulta la interconnexió de

diferents aparells.

Tot i això, ja existeixen altaveus intel·ligents que controlen les llums,

persianes i termòstats de casa, i fins i tot, analitzadors de la qualitat de

l’aigua per piscines i robots aspiradors intel·ligents.

○ Jardineria

Igual que en l’agricultura, però a petita escala, aplicar IoT a la jardineria

permet automatitzar el reg de plantes i a l’hora, tenir controlada la qualitat

de la terra i les hores de llum que rep cada planta i ajustar-ho a les seves

necessitats.

○ Salut

En l'àmbit de la salut, l’IoT permet el monitoratge de pacients en temps real,

la gestió d’horaris en visites presencials o els diagnòstics en visites

telemàtiques.

Figura 9. IoT en l’àmbit domèstic

● CIUTATS INTEL·LIGENTS

○ Gestió de subministraments

Gràcies a l’IoT es pot fer una millor gestió dels subministraments, sigui

mitjançant enlluernat o reg automàtic, depenent del clima, o automatitzant

les lectures dels comptadors per evitar operaris.

○ Gestió mediambiental
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En el cas de la gestió mediambiental, l’IoT permet fer lectures dels nivells

de contaminació en aire i aigua, tot i que és difícil que pugui programar-se

una resposta a nivells alts de contaminació.

○ Gestió de tràfic

Tot i estar altament vinculat al control de la contaminació, ho utilitzem més

com a GPS o per prevenir embussos gràcies a una de les seves aplicacions

més conegudes, Google Maps.

Figura 10. IoT en les ciutats intel·ligents
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10. VUNKERS IT EXPERTS[14]

Vunkers IT Experts és una companyia tecnològica amb una àmplia oferta de serveis IT.

Especialitzada en ciberseguretat, intel·ligència artificial, Big Data, IoT i en la gestió d’infraestructures

IT, també actua com a operador de telecomunicacions i compta amb enginyeria pròpia de sistemes i

telecomunicacions especialitzada a aportar solucions d’alt nivell a empreses i administracions

públiques.

Amb una àmplia representació en tot el territori nacional, Vunkers IT Experts té presència en l’àmbit

europeu i internacional, actualment aportant solucions en 20 països.

Disposa d’un equip altament qualificat i en constant creixement. Vunkers aposta per professionals que

aporten valor afegit i constitueixin un factor diferencial. Compta amb tècnics especialistes i experts en

diferents àmbits de l’administració d’entorns d’alta disponibilitat. Un equip que aporta les més altes

titulacions, des d’enginyers fins doctorats experts en la matèria formats en les millors institucions, com

M.I.T. o IESE.

Des de fa més de quinze anys, Vunkers és operador de telecomunicacions, inscrit com a tal en la

CNMT sota la marca Vunkers Telecom, proporcionant connectivitat a través de fibra òptica, Wimax,

telefonia fixa IP i telefonia mòbil (OMV).

Addicionalment, Vunkers és integrador oficial dels principals operadors de telecomunicacions.

Vunkers, com a empresa líder en el sector i amb constants plans d’expansió, inverteix en la

diversificació de les seves activitats, apostant per un datacenter propi, un equip de desenvolupament de

programari i com a empresa especialista en seguretat IT.

Vunkers treballa amb la integració de les solucions dels millors fabricants, així com en el

desenvolupament de propis tallafocs i controls de continguts.
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11. CAS PRÀCTIC[15]

El projecte a analitzar serà l’Agrosuite, un software de monitoratge i control de finques agràries.

Aquest projecte compta, actualment, amb cinc mòduls, Inspecció, Seguiment, Clima, Reg i Tasques.

Centrarem l’anàlisi en el mòdul de Clima, un dels més complets i utilitzats. Alhora analitzarem el

mòdul Parcel·les, el qual és necessari pel funcionament del mòdul anterior.

En cas que sobrin recursos en finalitzar aquesta anàlisi, la repetirem en un altre dels mòduls, i així fins

a haver analitzat el projecte sencer.

11.1. SOFTWARE

AgroSuite compta actualment amb plataforma web i aplicació mòbil per Android i iOS.

Com les diferències entre plataformes no són notables, començarem analitzant, únicament, la

plataforma web.

Figura 11. Software d’Agrovunkers

Per això, començarem fent-ne una anàlisi heurística per, posteriorment, realitzar proves

d’avaluació majoritàriament no moderada, i en el cas que l’empresa ho permeti, alguna prova

moderada amb un client o treballador aliè al projecte.
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11.1.1. ANÀLISI HEURÍSTICA [16, 17]

Per l’anàlisi heurística comptarem amb els següents avaluadors amb experiència en

informàtica, disseny i usabilitat, que ajudats d’una plantilla, puntuaran

numèricament, de l’1 al 5, la usabilitat del projecte.

● Avaluador 1

Avaluador amb estudis superiors en enginyeria informàtica, en la menció

d’enginyeria del software i experiència en desenvolupament de software

web.

● Avaluador 2

Avaluador amb estudis superiors en enginyeria electrònica i experiència en

desenvolupament de software i hardware IoT.

● Avaluador 3

Avaluador amb estudis superiors enginyeria informàtica, en la menció de

tecnologies de la informació i experiència en desenvolupament de software i

hardware IoT.

● Avaluador 4

Avaluador amb estudis superiors i doctorat en informàtica, especialitzat en

la “Interacció Persona-Ordinador”, professor del Departament

d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida, director del

Grup de recerca en Interacció Persona–Ordinador i Integració de Dades

(GRIHO) de la UdL i membre de l’Asociación Interacción

Persona–Ordenador (AIPO), del Special Interest Group on HCI (SIGCHI)

de ACM, de la de la Red Colaborativa para soportar los procesos de

enseñanza-aprendizaje en el área de Interacción Humano–Computador a

nivel Iberoamericano (HCI-collab) i del comitè "HCI Education Task Force"

del SIGCHI.

● Avaluador 5

Avaluadora amb estudis superiors en enginyeria industrial, amb especialitat

en electrònica i automatització. Amb experiència en controls de qualitat,

coordinació de botigues de telecomunicacions i gestió comercial en l’àmbit

IoT.

La plantilla utilitzada és l’adaptació del model creat per Daniel Torres Burriel amb

motiu d’agrupar i simplificar les heurístiques necessàries per avaluar un sistema.
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Cal esmentar que aquesta plantilla és útil per avaluacions senzilles i que en cas de

voler fer avaluacions més metòdiques o professionals, aquesta es podria quedar curta.

Torres Burriel l’elabora a partir de la “Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web”

de Yusef Hassan Montero i Francisco J. Martín Fernandez, la qual és una adaptació

dels principis de Jakob Nielsen, estructurada en forma de checklist i amb preguntes

binàries (sí o no) per facilitar-ne l’avaluació.

Si hem decidit escollir aquesta plantilla és pel reconeixement dels principis de

Nielsen en la comunitat UI/UX, la facilitat d’avaluació que atorguen Hassan Montero

i Martín Fernandez a aquests principis i la comoditat de resposta que afegeix Torres

Burriel en recollir-ho en una sola plantilla.

Finalment, les heurístiques a avaluar són les següents:

● Heurístiques generals

Heurístiques referents a aspectes generals de la pàgina, com per exemple, els

objectius, l'URL o l’estructura general.

● Identitat i informació

Part dedicada a la identitat i informació de l’empresa.

(logotip, eslògan, contacte...)

● Retolat

Apartat referent als títols i subtítols de la pàgina, el seu disseny, estàndard i

visibilitat.

● Llenguatge i redacció

Referent no només a l’idioma, sinó també a la manera en què està redactat.

● Estructura i navegació

Part destinada a analitzar l’estructura, jerarquia i la navegació.

(menús, enllaços...)

● Layout de la pàgina

Apartat referent a l’estil i disseny de la pàgina.

● Cerca (en cas de ser necessària)

En les pàgines on existeixi, apartat dedicat a analitzar la cerca i els seus

resultats.

● Elements multimèdia

Anàlisi d’imatges, vídeos, emoticones… així com la seva resolució,

animacions, usabilitat o utilitat.
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● Ajuda

Apartat referent a l’ajuda que ofereix la pàgina si n’ofereix i les FAQs.

● Accessibilitat

Anàlisi de l’accessibilitat, des de la tipografia de la pàgina fins al pes

d’aquesta, passant per atributs d’imatges o textos per facilitar-ne la lectura

automàtica.

● Control i retroalimentació

Part referent als permisos de l’usuari, al control d’aquest sobre el sistema i a

la interacció del sistema amb l’usuari.

Hem desenvolupat aquesta anàlisi de manera telemàtica, motiu pel qual és la prova

que compta amb més participants.

A cada avaluador se l’ha proporcionat un usuari i contrasenya per accedir a la

plataforma i se l’ha enviat la plantilla per desenvolupar l’anàlisi heurística.

L’avaluador ha comptat amb total llibertat per navegar entre els apartats a avaluar i

crear, modificar o eliminar instàncies.

En cas de dubtar en una heurística o en el funcionament del software, hem indicat en

la plantilla que es pot consultar al moderador.

A causa d’un mal entès a l’hora de redactar la plantilla pels avaluadors, no s’ha

indicat correctament l’objectiu del lloc web. Per sort, la majoria dels avaluadors ja el

coneixien, ja que en proposar-los participar-hi se’ls va explicar de paraula.

Cal comentar que l’elecció de les plantilles, tant en el Software com en el Hardware,

no ha estat la més encertada.

Els comentaris haurien estat més útils en cada un dels aspectes a avaluar en lloc d’en

una taula final, cosa que hauria facilitat entendre millor cada nota.

Tot i això, considerem que tant els comentaris dels avaluadors com les seves

propostes de solució han estat de gran utilitat per extreure’n les conclusions i

entendre les incomoditats o problemàtiques relacionades amb el sistema.

11.1.1. RECORREGUT COGNITIU

Pel recorregut cognitiu necessitarem també entre 3 i 5 usuaris, diferents dels quals

han realitzat l’anàlisi heurística.
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Buscarem usuaris amb un perfil concret, el qual creiem que pot ser l’usuari més

freqüent de la plataforma: usuari laboralment actiu, aliè al sector tecnològic,

acostumat a les noves tecnologies però sense ser-ne expert.

Els usuaris s’ajudaran d’una plantilla, en la qual, per ordre, desenvoluparan una

acció, en puntuaran la dificultat de l’1 al 5 i n’escriuran un comentari.

En aquest cas, un cop vist el flux de treball de la plataforma i haver-lo separat en

passos atòmics, hem desenvolupat la plantilla nosaltres mateixos, demanant la

dificultat de cada pas i, en barrejar el recorregut cognitiu amb “pensar en veu alta”,

també un comentari.

Per aquesta prova hem comptat amb quatre usuaris.

● Usuari 1

Usuària de 21 anys de família dedicada al sector de la ramaderia i el comerç.

Compta amb estudis superiors en l’àmbit social, acostumada a les noves

tecnologies com a usuària habitual.

● Usuari 2

Usuari de 61 anys dedicat, tota la seva vida laboral, al transport i

l’hostaleria. No compta amb estudis superiors, usuari habitual de noves

tecnologies però amb poc maneig d’aquestes.

● Usuari 3

Usuària de 18 anys treballant en el sector de l’agricultura i el comerç. Ha

cursat estudis superiors en l’àmbit agrícola, acostumada a les noves

tecnologies com a usuària habitual.

● Usuari 4

Usuari de 23 anys treballant en el sector de la ramaderia actualment. Ha

cursat estudis superiors en l’àmbit de la producció i disseny. Familiaritzat

amb les noves tecnologies i acostumat a treballar amb elles.

La idea principal d’aquest recorregut cognitiu era realitzar-lo de manera telemàtica,

però com hem tingut l’oportunitat de fer-los presencialment, ho hem aprofitat per,

així, extreure més informació del mètode de “pensant en veu alta”.

Cada usuari ha desenvolupat el recorregut cognitiu en presència del moderador,

elaborant cada tasca, puntuant-ne la dificultat i escrivint-ne les sensacions en cas de

ser necessari.
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Cada tasca s’ha desenvolupat des del lloc de finalització de l’anterior, per no tallar el

flux de navegació de l’usuari en la pàgina i no s’ha considerat acabada fins que

l’usuari ho considerés així i el moderador ho confirmés.

En cas que l’usuari no sabés com continuar o que fer, el moderador l’ha guiat sense

elaborar la tasca, però l’usuari ho ha hagut de contemplar a l’hora de puntuar-ne la

dificultat.

11.2. HARDWARE

En l’apartat de Clima de l’Agrosuite hi ha diferents sensors, però ens centrarem en el més

complet, l’estació meteorològica.

L’estació meteorològica consta de sis sensors, una placa solar que la fa autosuficient i

electrònica pròpia de Vunkers IT Experts per tractar i enviar les dades captades.

Vunkers ofereix dues opcions d’electrònica, ambdues amb l’estació meteorològica WH65L:

● Placa Heltec amb LoRaWAN

Opció que s’utilitza sempre que sigui possible.

En aquest cas, a l’estació es connecta una placa Heltec (SoC), la qual rep les dades

captades pels sis sensors i les envia mitjançant LoRaWAN a servidors propis de

Vunkers per mostrar-les a l’AgroSuite.

LoRa és una tecnologia sense fils, com el wifi o el Bluetooth que permet un llarg

abast, entre 10 i 20 km amb alta tolerància a les interferències i baix consum.

● Placa tCALL amb MQTT

Opció oferida en cas de no comptar amb cobertura LoRaWAN.

El funcionament és el mateix, però utilitzant una placa tCALL en lloc d’una Heltec,

de manera que l’enviament de dades es faci utilitzant la xarxa mòbil.

La tecnologia tCALL permet l’enviament de dades mitjançant dades proporcionades

per una targeta SIM pròpia de Vunkers Telecom utilitzant el protocol MQTT.
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Figura 12. Hardware d’Agrovunkers

Per l’anàlisi del hardware farem la mateixa anàlisi heurística adaptada al seu context i,

posteriorment, proves moderades amb possibles usuaris i proves de laboratori per comprovar

el correcte funcionament en relació amb l’entorn.

11.2.1. ANÀLISI HEURÍSTICA

En el cas de l’anàlisi heurística del Hardware comptarem amb els avaluadors 1, 2, 3 i

5 del software, no hem pogut comptar amb l’anàlisi de l’avaluador 4 a causa de

disposar d’un únic hardware per estudiar.

Pel fet que les avaluacions es realitzen independentment, no era necessari mantenir

els mateixos avaluadors, però hem preferit que cada avaluador conegués tot el

sistema per tenir-ne una visió més global.

Per aquesta anàlisi partirem de la mateixa plantilla que en la del software i la

modificarem per ajustar-la a les nostres necessitats, de manera que, tot i partir d’un

mateix punt, quedin clares les diferències entre avaluar software i hardware.

Les heurístiques a avaluar pel hardware seran les següents:

● Heurístiques generals

Heurístiques referents a aspectes generals del producte, com per exemple,

els objectius o la seva estructura.
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● Identitat i informació

Part dedicada a la identitat de l’empresa, la seva visibilitat i claredat.

(logotip, contacte...)

● Retolat

Apartat referent als títols del sistema, al tractar-se del hardware, entendrem

els títols com textos indicatius en el sistema.

● Llenguatge i redacció

Referent no només a l’idioma, sinó també a la manera en què està redactat o

el significatiu que és.

● Layout del sistema

Apartat referent a l’estil i disseny de l’estació, la placa i el LoRaWAN.

● Elements multimèdia

Anàlisi d’imatges, vídeos, emoticones… tant del sistema com de l’ajuda en

cas de proporcionar-ne.

● Ajuda

Apartat referent a l’ajuda que ofereix el sistema i les FAQs.

● Accessibilitat

Anàlisi de l’accessibilitat, des de visibilitat dels elements fins contrast i

mida de la lletra que hi pugui haver en el hardware.

● Control i retroalimentació

Part referent al control de l’usuari sobre el sistema i a la interacció del

sistema amb l’usuari, per exemple, donant informació del succeït.

Igual que en l’anàlisi heurística del software, aquesta l’hem elaborat també de

manera telemàtica, amb l’inconvenient que l’avaluador al qual no se li ha pogut

facilitar una estació, no ha pogut fer-la.

Utilitzant la plantilla elaborada a partir de l’anàlisi heurística del software i adaptada

pel hardware, cada avaluador ha elaborat la seva anàlisi mentre interaccionava amb

l’estació meteorològica, la placa solar i el LoRaWAN lliurement.

Un cop l’avaluador acabava la seva anàlisi, se li recollia el sistema per portar-li al

següent, tenint com a conseqüència un augment en el temps que havíem planejat per

aquest apartat.
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Com en l’anterior anàlisi heurístic, un error en la plantilla fa que no s’indiqui a

l’avaluador l’objectiu del sistema, però creiem que aquest cop el sistema el deixa

prou clar, i per tant, cap avaluador ha tingut problema a l’hora de realitzar la prova.

11.2.1. RECORREGUT COGNITIU

Per aquest recorregut cognitiu necessitem els mateixos usuaris que pel del software,

com ha estat impossible per l’usuari 3 ajudar-nos en aquesta anàlisi, l’hem realitzat

amb els usuaris 1, 2 i 4.

Aquesta prova consistirà a seguir les instruccions de muntatge de l’estació

meteorològica, puntuar cada pas amb una dificultat de l’1 al 5 i escriure’n un

comentari en cas de considerar-se útil.

S’havia plantejat com una prova telemàtica, amb videotrucada amb el moderador

com a màxim, però el fet de només disposar d’una estació ens ha obligat a realitzar-lo

presencialment, la qual cosa ha afegit valor a la prova, perquè el moderador ha sabut

captar informació que difícilment hagués captat telemàticament.

Igual que en el software, hem identificat cada pas a l’hora de muntar l’estació i ho

hem plasmat en la plantilla, amb la dificultat i comentari per cada un dels passos.
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12. ESTUDI DE L’ANÀLISI

12.1. ANÀLISI HEURÍSTIC (SOFTWARE)

Un cop rebudes les anàlisis, les hem recollit totes en un mateix document, posteriorment,

n’hem elaborat una gràfica amb les puntuacions de les heurístiques per poder-les comparar i

n’hem extret les següents conclusions.

Aquesta anàlisi és important perquè el software serà la part del sistema amb la qual el client

final més interaccionarà.

Un cop estigui muntada l’estació, en principi, no se n’haurà de preocupar més, però serà la

comoditat o facilitat d’ús del software el que farà que el client l’utilitzi amb més o menys

freqüència, o fins i tot, el que el faci decidir quedar-se’l o no.

Figura 13. Resultats anàlisi heurística software

Com es pot observar en la gràfica, el punt més crític és el d’“Ajuda”, amb una valoració

mitjana d’1,27.

Vistos els comentaris dels avaluadors, el problema principal de l’apartat “Ajuda” és que no

existeix pràcticament ajuda en la web i el fet que aquesta sigui tan necessari podria ser

repercussió directa de la mala planificació dels altres apartats.

1. Generals - 2,84

D’aquest apartat en traiem com a conclusió que la pàgina no està prou enfocada a

l’usuari i no és prou intuïtiva, especialment si l’usuari és nou en el sistema.

2. Identitat i informació - 2,14

Els avaluadors troben a faltar colors més representatius de la marca Vunkers, així
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com algun enllaç a la pàgina web de l’empresa i algun canal de comunicació o pàgina

de contacte.

3. Llenguatge i redacció - 3,10

El llenguatge és correcte, tot i això, caldria una revisió dels diferents texts per fer-los

més entenedors, propers i adequats.

4. Retolat - 3,37

Tots els rètols han estat planificats i estandarditzats, pràcticament tots són

significatius. S’hauria d’arreglar els que no ho són, com “Nodes” i posar més èmfasi

per diferenciar-los del text de la pàgina.

5. Estructura i navegació - 3,34

Tot i mantenir una estructura clara en tota la pàgina, es podria millorar l’estètica o

tipus de menú. S’hauria de millorar els enllaços per fer-los reconeixibles i

reorganitzar algun dels menús, estudiant si realment cal que sigui un menú a part o si

pot estar integrat en algun dels apartats existents, com per exemple, el menú

d’“Alarmes” dins d’“Estacions meteorològiques” i “Nodes”.

6. Layout de la pàgina - 3,66

El disseny i organització de la pàgina és correcta, però s’hauria de cuidar la

sobrecàrrega informativa i l’espaiat blanc en la consulta de dades, per exemple.

Aquest no és un problema si s’han de consultar dades molt de tant en tant, però pot

ser-ho si és part de la teva feina habitual. A més, la llargada de la pàgina és excessiva

en alguna ocasió.

7. Cerca - 3,47

Els avaluadors coincideixen en la necessitat d’afegir una cerca avançada (filtres) a

més de poder cercar prement “enter”.

L’assistència en cas de no trobar resultats es podria definir millor, per exemple, dient

a l’usuari quins camps es permet buscar, per si aquest ha fet la cerca utilitzant un

camp invàlid.

8. Elements multimèdia - 3,60

Els elements multimèdia que hi ha haurien de ser més representatius, a part d’afegir

un “alt” que els identifiques.

A més, afegir més elements multimèdia que aportin valor, podria fer la pàgina més

amigable per l’usuari.

9. Ajuda - 1,27

Com hem comentat prèviament, és la secció amb menys nota i per tant la més crítica.
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Una opció és elaborar un apartat d’ajuda, un tutorial de com fer servir la pàgina i un

apartat amb dubtes més freqüents.

Una altra opció, més complicada, però més recomanable, és arreglar la resta

d’incomoditats de la pàgina perquè la secció d’ajuda sigui innecessària, tot i això,

recomanaria implementar-la igualment, amb instruccions senzilles per les accions

més complicades o FAQs.

10. Accessibilitat - 3,42

S’hauria de millorar el contrast de colors i la mida de la lletra per facilitar la lectura, a

part, els atributs “title” i “alt” per botons, imatges o formularis són altament

recomanables per gent amb discapacitat visual.

11. Control i retroalimentació - 3,03

S’hauria de donar més informació a l’usuari dels processos que ocorren, els que ja

han passat, d’on es troba i de quines accions pot realitzar en aquest punt.

PROPOSTES DE SOLUCIÓ A TENIR EN COMPTE

● Disseny més enfocat en l’usuari.

Un disseny més amigable i intuïtiu ajuda a l’usuari a fer servir el software i

recomanar-lo.

● Imatge i colors més representatius.

És important que el software quedi lligat a la marca Vunkers, no només perquè el

client sàpiga amb qui posar-se en contacte, si no també perquè això pot portar-lo a

confiar en l’empresa per altres serveis.

● Obrir un canal de contacte amb Vunkers.

Un canal de contacte directe amb Vunkers fa sentir al client més satisfet pel tracte

rebut i facilita i agilitza la solució d’errors.

● Crear un entorn més proper a l’usuari, tant en llenguatge com en informació a

mostrar.

Controlar la informació donada a l’usuari i la manera en què es dona pot ajudar a

evitar errors i a què el client entengui més el funcionament de la pàgina. Un exemple

de pàgina on no s’ha controlat la informació donada és a “Valors”, dins la “Cerca

avançada” on tots els camps que apareixen no són realment els camps útils.

● Poder filtrar.

El filtratge ajuda molt en la cerca quan no recordes el nom exacte d’una estació o

node, però si recordes el tipus o el lloc.
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● Ajudar amb les cerques invàlides o errònies.

Un missatge explicant per quins camps permet cercar o, fins i tot, resultats semblants

als de la cerca.

● Prémer Enter per accedir a la cerca.

Per costum es prem enter per realitzar la cerca, com que no veus resultat, penses que

pots haver-te equivocat.

● Imatges més representatives.

Les imatges, com ara les dels nodes i estacions del mapa, són difícilment

intel·ligibles.

● És necessari un servei d’ajuda.

Pels problemes trobats en els altres apartats i la complexitat d’algunes accions, un

apartat d’ajuda és necessari per poder realitzar totes les accions que permet la

plataforma.

● Millorar el contrast de colors i la mida de les lletres.

Tal com està actualment pot resultar difícil de llegir i comprendre per gent amb

problemes a la vista.

12.2. RECORREGUT COGNITIU (SOFTWARE)

El recorregut cognitiu del Software, el qual hem acabat realitzant presencialment degut a

requeriments de l’anàlisi del Hardware ens dona els següents resultats i conclusions.

Figura 14. Resultats recorregut cognitiu software
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1. Accedir a Agrovunkers

Respecta l’estàndard d’un login i ho ha aconseguit tothom sense dificultat.

2. Crear parcel·la

Les dificultats més notables són a l’hora de dibuixar la parcel·la al mapa, però un cop

s’aprèn com es fa, és fàcil repetir el procés.

3. Veure parcel·la

L’única dificultat digna d’esmentar en aquest punt ha estat intentar clicar sobre la fila

en lloc de sobre l’enllaç hipertextual.

4. Modificar parcel·la

Tots els usuaris han modificat la parcel·la sense cap dificultat.

5. Consultar dades

Tot i les imatges poc descriptives de les estacions i nodes en el mapa, tots els usuaris

han estat capaços de consultar dades d’una estació o node a l’atzar.

6. Filtrar dades per últims 30 dies

L’única dificultat ha estat a provar de clicar enter en lloc d’actualitzar dades, però tots

els usuaris se n’han sortit correctament.

7. Afegir estació

En aquest apartat han tornat a aparèixer problemes amb el mapa per culpa de, primer,

que els usuaris no troben intuïtiva la manera de marcar el punt en el mapa i, segon,

que la parcel·la desapareix del mapa en voler-hi marcar el punt.

8. Veure estació

Els usuaris que han trobat anteriorment que la fila no és clicable, sinó que ho és el

text, no han repetit el problema.

Els usuaris que no se n’han adonat abans, ara han provat de clicar la fila per accedir a

l’estació.

9. Modificar estació

No s’ha apreciat cap inconvenient a l’hora de modificar l’estació més enllà de

problemes amb el zoom del mapa en intentar fer scroll per guardar les modificacions.

10. Veure canvis estació

Per donar com a acabat aquest punt, els usuaris han hagut de buscar l’històric on es

mostra el valor canviat en el pas anterior. Amb més o menys facilitat, tots els usuaris

l’han trobat.
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11. Consultar dades estació

Tret d’algun usuari que ha recordat com ha vist les dades en el punt 5, quasi tots han

provat de visualitzar les dades de l’estació en l’apartat de l’estació.

No ha estat fins que se’ls ha recordat que havien consultat dades anteriorment que no

han sabut que havien de buscar-ho en el panell general i, tot i això, els ha produït

incomoditat haver de desplaçar-se pel mapa fins a l’estació.

12. Esborrar dades estació

Fins no donar-se per vençut buscant aquesta opció en les dades de l’estació, cap

usuari ha provat de fer-ho des de l’apartat d’estacions i, a més a més, es confon amb

el botó d’eliminar estació. El fet que els botons no comptin amb atributs alt per

indicar l’acció, tampoc ha ajudat.

13. Afegir node

Tots els usuaris han afegit el node amb més facilitat que l’estació o la parcel·la, tot i

això, han remarcat la incomoditat del mapa i la falta d’unitats en demanar profunditat

d’enterrament de sonda, per exemple.

14. Veure node

Pels usuaris que han accedit al node sense fer servir la barra de cerca, no hi ha hagut

cap problema.

Pels usuaris que per trobar el node l’han cercat, la cerca no funcionava i per tant han

hagut de buscar-lo manualment després.

15. Modificar node

Tots els usuaris se n’han sortit, però no sense queixar-se del fet que la posició del

botó de modificar havia canviat de pàgina, anteriorment estava en la vista i ara s’ha

hagut de sortir a la taula a buscar-lo.

16. Veure canvis node

Cap usuari ha donat per acabada aquesta tasca pel fet que esperaven veure un

historial com el de les estacions. Com que no l’han trobat, l’han seguit buscant fins

que el moderador ha intervengut.

17. Consultar dades node

Els usuaris han recordat aquest procés i ho han trobat sense excessiva dificultat.

Igualment, han expressat la incomoditat d’aquest mapa i la incomoditat d’haver

d’anar fins a la parcel·la cada cop que vols consultar dades.
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18. Esborrar dades node

Com ja ho havien fet prèviament, han sabut on anar i quin botó clicar per esborrar les

dades.

19. Afegir alarma

Cap problema remarcable a l’hora d’afegir l’alarma.

20. Veure alarma

Com segueix l’estàndard de “veure”, tots els usuaris ho han fet amb facilitat.

21. Modificar alarma

Els usuaris l’han modificat igual que ho han fet prèviament amb el node, l’estació o

la parcel·la.

22. Veure canvis alarma

Com en aquest cas tampoc hi havia historial, ha puntuat amb una dificultat de 5 qui

ha considerat que no ha completat la tasca i amb una dificultat d’1 qui ja s’ho

esperava i l’ha donat per acabada sense veure el registre.

23. Eliminar estació

Tots els usuaris ho han trobat i realitzat sense dificultat.

24. Eliminar node

Tots els usuaris ho han trobat i realitzat sense dificultat.

25. Eliminar alarma

Tots els usuaris ho han trobat i realitzat sense dificultat.

26. Exportar dades

És poc clar a l’hora d’indicar les dades que s’exporten i com fer-ho. En un cas,

l’exportació no va funcionar.

27. Eliminar parcel·la

Tots els usuaris ho han trobat i realitzat sense dificultat.

28. Tancar sessió a agrovunkers

Tots els usuaris van fer-ho sense problema tot i que un va trobar que també es podia

fer des d’“Usuari”.

12.3. ANÀLISI HEURÍSTIC (HARDWARE)

Seguint el procediment de l’anàlisi heurístic del Software, en aquest també hem elaborat la

gràfica i resposta comuna i, després d’estudiar-ho, hem extret les següents conclusions.
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Aquesta anàlisi compta amb gran valor per nosaltres com avaluadors, ja que no n’havíem vist

mai cap realitzat sobre el Hardware, però també per Vunkers, ja que el fet de comptar amb un

Hardware usable i intuïtiu, estalvia instal·lacions als tècnics, problemes a l’estació causades

per un mal muntatge o haver de realitzar tutorials per mostrar el muntatge.

Figura 15. Resultats anàlisi heurística hardware

1. Generals - 4,25

En aquesta anàlisi, les heurístiques generals són les que han obtingut millor

puntuació, tot i això, cal destacar que la queixa més recurrent és la falta d’informació

respecte als diferents sensors.

2. Identitat i informació - 1,94

Respecte a la identitat i informació de Vunkers, aquesta és excessivament escassa.

Únicament hi ha un adhesiu amb el nom de Vunkers, la pàgina web i el telèfon, però

aquest no és prou gran ni està en una zona prou visible.

Per la resta, no apareix colors corporatius ni imatge de l’empresa enlloc.

3. Llenguatge i redacció - 3,52

Pràcticament no hi ha cap redacció, cosa que podria millorar-se, però la que hi ha, tot

i que en anglès i poc visible, és significativa i correcta.

4. Retolat - 3,23

El retolat que hi ha és clar i precís, però no és suficient.

Només hi ha retolat el “Nord” i el botó de reset, quan haurien d’estar-ho tots els

sensors i, fins i tot, algunes indicacions de com muntar-los.
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5. Layout - 4,00

El disseny és net, cuidat i sense càrrega informativa. Alguns dels acabats són

millorables i es pot aprofitar tot l’espai en blanc per afegir informació o potenciar la

imatge de Vunkers.

6. Elements multimèdia - 3,00

Únicament hi ha l’adhesiu de vunkers i la fletxeta apuntant al nord. Com ja s’ha

comentat, mitjançant elements multimèdia es podria millorar la usabilitat de l’estació

o la identitat de l’empresa.

7. Ajuda - 1,84

Com ajuda s’ofereix solament un videotutorial al qual s’accedeix copiant un enllaç a

mà.

El videotutorial és correcte, però és fàcilment substituïble per unes instruccions de

muntatge no molt elaborades.

8. Accessibilitat - 1,84

Cal millorar el contrast i mida de lletra urgentment, en cas contrari, les poques

indicacions que hi ha escrites passen totalment desapercebudes.

9. Control i retroalimentació - 1,84

Un cop muntada l’estació tens el control per encendre-la, apagar-la o reiniciar-la,

però no hi ha manera de saber si està funcionant o si ho està fent correctament.

PROPOSTES DE SOLUCIÓ A TENIR EN COMPTE

● Utilitzar adhesius per indicar cada sensor de l’estació.

L’ús d’adhesius amb el nom i una ajuda pel muntatge si es requereix solucionaria

moltes de les confusions amb l’estació.

● Incloure sensor de pressió atmosfèrica.

Vista l’estació, pot donar a entendre que compta amb un sensor que mesuri la pressió

atmosfèrica, el fet de no portar-lo pot resultar un inconvenient per l’usuari.

● Representar més la marca Vunkers en l’estació mitjançant adhesius.

A part dels adhesius indicant cada sensor, es pot afegir adhesius de Vunkers, ja que

en veure l’estació, no s’associa de cap manera amb l’empresa.

● Falta indicar on va cada element de mesura del vent.
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Aquest és un dels problemes que se solucionaria en etiquetar cada sensor, però,

actualment, no es veu de primeres la posició de la veleta o l’anemòmetre.

● Al pluviòmetre, indicar que s’ha de fer un moviment circular per enroscar-lo.

Una fletxa indicant el moviment de rotació o detallar-ho en unes instruccions evitarà

errors de muntatge del pluviòmetre.

● Establir un idioma per a la resta de components comprensible pel públic

objectiu.

No és un dels problemes crítics i en cas de fer una versió estàndard d’estació en un

sol idioma, la deixaria així, però tenint tot el software en català o castellà, estranya

tenir el text de l’estació en anglès.

● Afegir marca de sentit del nord sota l’estació.

La marca indicant que s’ha d’orientar cap al nord hi és i compleix la seva funció.

També és cert que en el moment de col·locar la imatge sobre el màstil la part visible

de l’estació sigui l’inferior.

● Aprofitar els espais en blanc per afegir ajudes en la instal·lació, noms dels

sensors o remarcar la imatge corporativa de vunkers.

Aprofitant que l’estació compta amb espai suficient, s’hi podria posar un QR que

porti a la pàgina d’ajuda o les instruccions. A més, com ja hem comentat, es pot

aprofitar també per posar el logo de vunkers o els seus colors corporatius.

● Entregar tot el material amb una targeta amb explicacions i representacions de

com instal·lar l’estació i què és cada cosa.

A l’hora d’enviar l’estació meteorològica al client, enviar també una targeta amb la

imatge de l’estació amb tots els components marcats, instruccions i consells de

muntatge i el QR d’ajuda en cas de no voler posar-lo a l’estació.

● Obrir un canal directe amb atenció al client.

Habilitar un canal d’atenció al client (telèfon, mail...) i col·locar-lo en un lloc

suficientment visible.

● Millorar lletra, mida i contrast

Una lletra més gran i amb més contrast evitarà que passin per alt les indicacions de

l’estació.

● Afegir mecanisme per indicar l’estat de l’equip.

Afegir un led en el LoRaWAN que indiqui que envia dades, com el de l’estació, o

que en el primer enviament de dades envii també un correu indicant el seu

funcionament, ajudaria a l’usuari a entendre si el sistema funciona correctament,
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d’aquesta manera, no caldrà que hi vagi un tècnic o instal·lador a comprovar el

muntatge en cas de fallada.

● Afegir una pantalla a l’estació per consultar les dades des del mateix lloc.

Aquest no és un cas comú, però en faltar-hi un indicador per saber si funciona tot

correctament, una pantalla en l’estació ajudaria a veure si s’estan enviant les dades en

cas de no tenir accés al software des del lloc d’instal·lació.

● Millorar el tutorial.

En cas de seguir necessitant un videotutorial, aquest ha de ser més explicatiu i breu.

12.4. RECORREGUT COGNITIU (HARDWARE)

Finalment, el recorregut cognitiu del Hardware, el qual hem realitzat presencialment pel fet

que només teníem un equip per fer les proves i l’hem hagut de portar a cada usuari, ens ha

deixat els següents resultats i conclusions.

Figura 16. Resultats recorregut cognitiu hardware

1. Muntar protecció ocells pluviòmetre

La dificultat ha estat més tècnica que de concepte. Els usuaris han vist com

muntar-ho, però els ha resultat incòmode.
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2. Muntar abraçadores base estació

Sense haver vist prèviament com va la base metàl·lica i les abraçadores, costa

posar-ho en la posició corresponent.

3. Destapar placa solar

Cap problema, tots els usuaris han destapat la placa.

4. Muntar veleta

Després de dubtar amb la posició entre la veleta i l’anemòmetre els usuaris han

muntat la veleta sense problema. Algun ha oblidat estrènyer-la.

5. Muntar anemòmetre

Després de muntar la veleta, ha estat realment fàcil de muntar.

6. Muntar pluviòmetre

Sense problemes, tot i que algun ha oblidat assegurar-lo girant-lo.

7. Muntar estació meteorològica

De primeres, l’usuari no sap en quina direcció s’ha de muntar i la indicació de nord

de l’estació passa desapercebuda.

8. Muntar placa solar

Pocs usuaris l’han encarat cap al sud directament i cap l’ha intentat muntar sobre

l’eix vertical del màstil, tots ho han provat primer en l’horitzontal.

9. Connectar estació meteorològica a LoRaWAN

Connectat a la primera i sense dificultats.

10. Encendre LoRaWAN

Tots els usuaris han sabut com fer-ho.
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13. CONCLUSIONS

13.1. CONCLUSIONS PRINCIPALS DE L’AVALUACIÓ

Un cop fet l’estudi d’ambdues anàlisis heurístiques, software i hardware i dels seus

recorreguts cognitius, en podem treure les següents conclusions.

Amb un 3,03 de mitjana de totes les heurístiques analitzades del software i un 2,83 de les

heurístiques del hardware, el sistema supera l’avaluació heurística molt just.

En les heurístiques generals, el hardware ha aconseguit un 4 sobre 5 mentre que el software

s’ha quedat en 2,84 sobre 5, per tant, respecte a aquestes heurístiques, no és urgent fer canvis

en el hardware, però s’haurien de contemplar les propostes de solució esmentades en l’anàlisi.

Respecte a la identitat i informació, en les dues heurístiques està per sota del 2,5 i, ja que és

una part relativament fàcil de solucionar, caldria considerar-la una de les prioritats.

Tant el llenguatge i redacció com el retolat de tot el sistema són correctes, potser s’haurien de

revisar i estandarditzar, però seran dels punts menys prioritaris, ja que n’hi ha d’altres amb

pitjor puntuació.

L’estructura i navegació és un apartat que hem considerat únicament en el software i que no és

de les heurístiques amb nota més baixa, per tant, caldrà revisar-ho però després d’arreglar

punts més urgents.

El layout, igual que en les heurístiques de llenguatge i redacció o retolat, serà un dels últims

punts a revisar, ja que compta amb un 3,66 sobre 5 en software i un 4 sobre 5 en hardware i

per tant, no és prioritari.

Pel que fa a la cerca, la qual també hem contemplat només en el software, té bona nota, però

tot i això, cal implementar la cerca avançada perquè no és excessivament costós, però aporta

molt valor a un software amb tants tipus de dispositius que a més a més, poden tenir noms poc

descriptius.

Els elements multimèdia en el software, pel fet que no abunden, no són urgents de revisar, tot i

que afegir descripcions a les imatges aportaria molt valor. En el hardware, en canvi, caldria

afegir-ne més, ja que és la millor manera per afegir identitat corporativa i enllaços d’ajuda en

un sistema hardware, i aquests sí que són necessaris.

Tant en el software com en el hardware, l’heurística de l’ajuda és de les que té menys

puntuació, fet que ens indica que, a menys que es millori el sistema prou per no necessitar

ajuda, aquesta s’ha de millorar o implementar-la urgentment, si no hi és.

En termes d’accessibilitat, el software ha puntuat 3,42 sobre 5, per tant, caldria millorar-lo,

però no és una de les prioritats, en canvi, en el hardware no ha arribat al 2 sobre 5, cosa que fa

que s’hagi de millorar aquest apartat per tal de millorar l’enteniment del sistema i evitar-ne

errors de muntatge.
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Finalment, la nota del control i retroalimentació del hardware ha quedat molt per sota de la del

software, per tant, es prioritzara arreglar aquesta heurística en el hardware abans que en el

software i, a més a més, es prioritzarà per davant de molts dels punts anteriors, ja que és

l’heurística amb més mala nota en l’avaluació del hardware.

13.2. PRINCIPALS RECOMANACIONS

Una de les principals recomanacions que se’ns ocorre, tot i que obvia, és prioritzar el disseny

enfocat en l’usuari.

Com ja s’ha esmentat prèviament en aquest treball, com més fàcil d’aprendre, utilitzar i

recordar sigui el sistema per l’usuari, més l’utilitzarà, i en l’àmbit d’una empresa, com és el

cas, també interessa que aquest sistema es reconegui i es recomani pels usuaris que l’usen, de

manera que es pugui atreure més clients.

Una altra recomanació a tenir en compte seria la d’intentar fer més anàlisi, com les vistes en

aquest treball, sobre altre software de l’empresa. Si bé és cert que Vunkers realitza proves

abans de treure qualsevol programari al mercat, realitzar proves amb usuaris semblants als

recorreguts cognitius vistos aquí o fins i tot anàlisis heurístiques en fases no molt avançades

del desenvolupament permetrien elaborar software de millor qualitat i estalviaria temps en

modificacions, demostracions i assistències que, actualment, s’han de realitzar freqüentment.

13.3. CONCLUSIONS DEL TREBALL

Segons ha anat avançant aquest treball, hem vist oportunitats que, per falta de recursos, no

hem pogut realitzar, però que si es donés el cas, aportaria gran valor a l’estudi.

Primer, faríem més proves, més rigoroses i més variades.

Encara creiem que el futur d’aquestes proves és realitzar-les en línia, però en trauríem millors

resultats si féssim videotrucada o “compartir pantalla” amb l’avaluador o l’usuari, de manera

que tindríem la part positiva de fer-ho en línia (més disponibilitat i comoditat per part de

l’usuari) i la part positiva de fer-ho presencial (el moderador pot captar coses que l’usuari

passaria per alt).

En segon punt, una millor gestió del temps hauria afavorit la realització de les diferents

anàlisis.

No vam rebre el projecte final a avaluar fins a considerablement tard i vam haver de crear el

perfil d’avaluador i adaptar el codi del software a aquest perfil, de manera que tingués la

visibilitat i permisos que li pertocava a un avaluador de només dos mòduls. A més a més no

hem pogut dedicar el temps que hauríem desitjat, ja que tot i ser un treball realitzat dins

l’àmbit de l’empresa gràcies a Vunkers, l’hem hagut d’elaborar fora de l’horari laboral.
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A part, vam subestimar el temps dedicat a preparar les diferents proves, el temps que els

avaluadors i usuaris tardessin a elaborar-les i, sobretot, el temps dedicat a recollir, representar i

estudiar les dades.

Per finalitzar, i aquest és un dels punts que més haguéssim agraït poder realitzar, si haguéssim

comptat amb més recursos, sobretot amb més temps, hauríem mirat d’implementar les

propostes de solució proposades i haguéssim tornat a realitzar alguns dels testos per veure si

aquestes haurien funcionat realment.

A més a més, pel fet que Agrovunkers sigui un software amb diferents mòduls i finalment

n’hàgim analitzat tan sols un parell, tenim l’oportunitat d’aplicar els canvis esmentats en

aquests mòduls i tornar a començar el procés amb la resta de mòduls per, així, anar-ho repetint

fins a tenir un software més usable, intuïtiu i còmode pels seus usuaris.

13.4. CONCLUSIONS PERSONALS
Acabat el treball, segueix agradant-me i interessant-me el món de l’UI/UX i, potser més que

abans de començar aquestes anàlisis, trobo necessari realitzar avaluacions i proves amb

usuaris a tot sistema abans de posar-lo en producció.

He d’admetre que no crec que m’agradés dedicar-me a realitzar aquest tipus de proves com a

ofici, però sí que és cert que, com a programador que soc, m’agradaria poder-les realitzar de

tant en tant sobre projectes propis.

A part, si abans ja tenia mínimament en compte la usabilitat dels projectes en els quals

treballava, crec que ara ho veuré quasi com una obligació, ja que he vist el fàcil que és de

descobrir si s’ha tingut en compte a l’usuari final o no.
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14. TREBALL FUTUR

Tot i donar per acabat aquest treball, queda molta feina per fer en cas de voler seguir-hi treballant.

Hi ha dos camins pels quals continuar el treball.

1. Implementar els canvis proposats per millorar els mòduls de “parcel·les” i “clima”, un cop vist

el resultat, decidir si replicar el procés en cada un dels mòduls d’agrovunkers.

2. Si es creu realment que els canvis aportaran valor al sistema i es decideix invertir els recursos

necessaris per millorar tot el sistema alhora, acabar d’avaluar tots els mòduls i implementar-ne

totes les propostes de solució sobre tot el projecte.

Una altra manera de continuar amb aquest treball, tot i no ser realment continuar-lo, és decidir elaborar

anàlisis heurístiques per avaluadors professionals i altament qualificats i elaborar proves amb usuaris a

més gran escala.

És cert que aquest camí requereix una inversió en avaluadors i en recursos per elaborar les proves amb

usuaris, però també és cert que això aportaria encara més valor a aquest sistema, que s’aconseguiria que

aquest fos usable, intuïtiu i còmode pels usuaris finals i, a més a més, el fet d’invertir recursos en

avaluacions, segurament ajuda a fer que aquestes anàlisis no quedin en l’oblit i s’acabin aplicant els

canvis proposats.
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