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1. Anàlisi heurístic
A continuació s'inclou l'anàlisi heurístic del web www.viajes.net.

1. Visibilitat de l'estat del sistema
SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

Excepte les pàgines
dinàmiques, de
resultats de cerca.

1.1

Cada pantalla comença amb un títol o
encapçalament que descriu els continguts de
la pantalla?

Sí

1.2

Existeix un esquema de disseny d'icones
consistent al llarg del web?

No

1.3

Hi ha informació visual als menús i quadres
de diàleg de quina opció està seleccionada
pel cursor?

No

1.4

Les instruccions, finestres emergents i
missatges d'error apareixen en el mateix lloc a
cada menú?

No

1.5

A pàgines d'introducció de dades múltiples,
cada pàgina està etiquetada per indicar la
relació amb les altres pàgines?

Sí

1.6

Està disponible l'opció de sobreescriure i
insertar? L'usuari té una indicació de quina de
les dues està activa?

1.7

Hi ha algun tipus de retroalimentació del
sistema per cada acció de l'operador?

Sí

1.8

A les finestres emergents usades per mostrar
missatges d'error, es mostra a l'usuari quin
camp té l'error?

Sí

1.9

Si a un menú o caixa de diàleg es poden triar
múltiples opcions, hi ha una indicació visual

Sí

N/A
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SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

N/A

Les icones no
participen en la
interacció. Són
només il·lustratives.

SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

de quines opcions ja estan seleccionades?
1.10 Està l'estat actual d'una icona indicat
clarament?

2. Adequació entre el sistema i el món real

2.1

Són les icones concretes i familiars?

Sí

Hi ha alguna
ambigua, però ve
acompanyada de
text

2.2

Les opcions del menú estan ordenades en la
forma lògica, tenint en compte l'usuari, els
noms dels elements i les variables de les
tasques?

No

2.3

Si hi ha alguna seqüència natural a les
opcions del menú, ha estat utilitzada?

No

2.4

Els camps relacionats i interdependents
apareixen a la mateixa pantalla?

No

Separa molt el que
són vols dels hotels.
No hi forma fàcil
d'organitzar un
viatge (vol + hotel)

2.5

Els colors seleccionats corresponen a les
expectatives habituals dels codis de color?

Sí

Transmeten frescor,
joventut, femení.

2.6

Quan s'interroga l'usuari per una determinada
acció, les paraules del missatge són

En algun En el cas de les
cas no alarmes, més que
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SÍ / NO /
No aplica

consistents amb l'acció que se li requereix?

2.7

A les pantalles d'entrada de dades, estan les
tasques descrites en la terminologia familiar
per als usuaris?

2.8

Per a interfícies de preguntes i respostes,
estan les preguntes expressades en un
llenguatge clar i senzill?

2.9

Les opcions del menú encaixen en categories
que tenen significats comprensibles?

2.10 Els menús ofereixen activació: és a dir, fan
obvi com dir “fes-ho ara”?

Comentaris

“Enviar alarma”
hauria de dir
“Activar alarma” o
quelcom similar.
Sí

N/A

Sí

Però costa
comprendre la
relació entre els
diferents elements
del menú.

Sí

3. Llibertat i control per part de l'usuari

SÍ / NO /
No aplica
3.1

Quan una tasca de l'usuari finalitza, espera el
sistema un senyal per part de l'usuari abans
d'iniciar el procés?

Sí

3.2

Els usuaris són preguntats per confirmar
accions que tenen conseqüències dràstiques,
destructives?

N/A

3.3

Hi ha una funció “desfer” per cada acció
senzilla, una entrada de dades o un complet
grup d'accions?

Sí

Comentaris

No sempre està
visible com “desfer”
però sí que es
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SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

permet tornar
enrere
3.4

Els usuaris poden cancel·lar operacions en
curs?

No

No es pot aturar la
cerca un cop
iniciada, més que
tancant la finestra
emergent.

3.5

Els usuaris poden reduir el temps
d'introducció de dades mitjançant la còpia i la
modificacio de les dades existents?

Sí

El web recorda les
cerques anteriors
per proposar a
l'usuaris destins o
orígens de vols.

3.6

Si les llistes de menú són llargues (més de set
ítems), poden els usuaris seleccionar un ítem
movent el cursor o teclejant un codi?

N/A

3.7

Els menús són amplis (molts ítems en un
menú) més que profunds (molts nivells de
menú)?

3.8

Si el sistema té múltiples nivells de menú, hi
ha un mecanisme que permeti als usuaris
tornar enrere a menús previs?

N/A

3.9

Els usuaris poden moure's endavant i enrere
entre camps o opcions de diàleg?

No

3.10 Els usuaris poden revertir fàcilment les seves
accions?

Sí

Sí

Són poc amplis i
poc profunds.

Amb el teclat,
només poden
moure's endavant.
Amb el ratolí, poden
moure's cap a on
vulguin.
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4. Consistència i estàndards

SÍ / NO /
No aplica
4.1

S'han seguit els estàndards de la indústria en
el format de cada pantalla i dins de la
mateixa?

Sí

4.2

Estan les llistes d'opcions del menú
presentades verticalment?

Sí

4.3

Les etiquetes dels camps i els camps es
distingeixen tipogràficament?

Sí

4.4

Hi ha un màxim de quatre colors (els colors
addicionals només per a usos ocasionals)?

Sí

4.5

Hi ha un màxim de tres fonts?

Sí

4.6

Hi ha identificacions visuals que permetin
identificar la finestra actual?

Sí

4.7

Cada finestra té un títol?

Sí

4.8

Si hi ha so: els tons suaus s'usen per a la
retroalimentació positiva i els tons durs per a
les situacions críques o rares?

N/A

4.9

L'estructura del menú coincideix amb
l'estructura de la tasca?

No

4.10 És possible fer scroll horitzontal i vertical en
cada finestra en cas necessari?

Sí

Comentaris
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5. Prevenció d'errors

SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

5.1

Si la base de dades inclou grups de dades,
poden els usuaris ingressar més d'un grup de
dades en una mateixa pantalla?

N/A

5.2

El nom del menú seleccionat en un menú de
nivell superior s'usa com a títol del menú en
un nivell inferior?

Sí

5.3

Són les opcions del menú lògiques, distintives
i mútuament excloents?

No

5.4

Les opcions d'entrada de dades són
indiferents a majúscules – minúscules sempre
que sigui possible?

Sí

5.5

El sistema evita que els usuaris facin errors,
quan sigui possible?

No

5.6

El sistema avisa l'usuari si està a punt de
cometre un error potencialment greu?

No

5.7

Les pantalles d'entrada de dades i les caixes
de diàleg indiquen el nombre de caràcters
disponibles en el camp?

No

En aquest cas no
és necessari.

5.8

Els camps a les pantalles d'entrada de dades i
caixes de diàleg contenen els valors per
defecte, quan sigui convenient?

Sí

Poden guardar
dades de visites
anteriors i les
mostren com a

La distinció entre
“Guia de viajes” i
“Blog de viajes” pot
portar a confusió.

Si introdueixes dos
aeroports que no
tenen combinació o
introdueixes el
mateix origen i
destí, no t'avisa de
l'error. Mostra que
no ha trobat cap
resultat.
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SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

valors per defecte.
5.9

Si el sistema mostra múltiples finestres, és la
navegació entre finestres simple i visible?

5.10 Estan les tecles de funció que causen les
conseqüències més greus en posicions difícils
d'assolir?

N/A

N/A

6. Reconeixement abans que record

SÍ / NO /
No aplica
6.1

Per a interfícies de preguntes i respostes,
estan els senyals visuals i espais en blanc
utilitzats per distingir les preguntes,
indicacions, instruccions i l'entrada de
l'usuari?

6.2

Les etiquetes de camps de diverses paraules
esta col·locades horitzontalment (no apilades
verticalment)?

Sí

6.3

Estan totes les dades que l'usuari necessita
veure a cada pas en la seqüència de la
transacció?

Sí

6.4

Els avisos, senyals i missatges estan situats
on l'ull és probable que miri en la pantalla?

No

6.5

Les àrees de text tenen espai en blanc al seu
voltant?

Sí

6.6

Els elements s'han agrupat en zones lògiques
i les capçaleres s'han utilitzat per distingir

Sí

Comentaris

N/A

No sempre.
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SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

entre zones?
6.7

Les zones ocupen no més de dotze a catorze
caràcters d'ample i de sis a set línies d'alt?

No

6.8

Les etiquetes dels camps estan properes als
camps, però separades per, com a mínim, un
espai?

Sí

6.9

És el color usat en conjunció amb altres
elements redundants?

Sí

6.10 És la primera paraula de cada opcio del menú
la més important?

Sí

7. Flexibilitat i eficiència en l'ús

SÍ / NO /
No aplica
7.1

Si el sistema és compatible amb usuaris
principiants i experts, hi ha disponibles
múltiples nivells de detall als missatges d'error?

N/A

7.2

El sistema permet que els principiants usin la
gramàtica de paraules clau i els experts la
gramàtica posicional?

N/A

7.3

El sistema proporciona tecles de funció per les
accions més freqüents?

No

7.4

Per a pantalles d'introducció de dades amb
molts camps, poden els usuaris gravar una
pantalla mig completa?

No

7.5

Si les llistes de menú són curtes (set elements
o menys), poden els usuaris seleccionar un

No

Comentaris
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SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

element movent el cursor?
7.6

El sistema ofereix les dreceres a “trobar el
següent” i “trobar l'anterior” per a les cerques a
la base de dades?

Sí

Permet cercar dia
anterior, dia
següent.

7.7

En les pantalles d'entrada de dades, els
usuaris tenen l'opció de fer clic en els camps o
utilitzar dreceres de teclat?

No

No admet
dreceres de teclat
però sí fer clic.

7.8

En els menús, els usuaris tenen l'opció de fer
clic directament en un element del menú o
utilitzar una drecera de teclat?

Sí

7.9

En les caixes de diàleg, els usuaris tenen
l'opció de fer clic directament en una opció o
utilitzar una drecera de teclat?

Sí

7.10 Els usuaris experts poden evitar les caixes de
diàleg anidades amb escritura anticipada,
macros definides per l'usuari o dreceres de
teclat?

N/A

8. Disseny estètic i minimalista

8.1

La informació que apareix en pantalla és
només informació essencial per a la presa de
decisions?

SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

No

Hi ha elements
superflus a la
pàgina d'inici, com
el mapa en què
només és clicable el
nom de les ciutats,
o la (completa)
informació de les
agències de viatge.
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SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

La icona de les
alarmes no forma
part del mateix
conjunt que la resta.

8.2

Estan totes les icones en un conjunt
visualment i conceptual distint?

No

8.3

Els objectes grans, línies gruixudes i les àrees
simples s'han utilitzat per distingir icones?

Sí

8.4

Cada icona es destaca del seu fons?

No

8.5

Si el sistema utilitza una interfície GUI
estàndard on la seqüència de menús ja s'ha
especificat, els menús s'adhereixen a aquesta
especificació sempre que sigui possible?

Sí

8.6

Estan els grups significatius d'elements
separats per espais en blanc?

Sí

8.7

Són les etiquetes dels camps breus, familiars i
descriptives?

Sí

8.8

Cada pantalla d'introducció de dades té un
títol curt, simple, clar i distintiu?

Sí

8.9

Els missatges s'expressen en forma afirmativa
i usen la veu activa?

Sí

8.10 Cada opció del menú inferior està associada
amb només un nivell del menú superior?

Alguna de les
icones de la Guia
de viatges té poca
distinció fons –
icona, com en el
cas de la de parcs.

Tot i que en algun
cas els botons usen
l'infinitiu.

Sí
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9. Ajuda els usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors i
recuperar-se'n

SÍ / NO /
No aplica
9.1

Estan els missatges escrits constructivament,
sense implicar crítiques dirigides a l'usuari?

Sí

9.2

Els missatges indiquen que l'usuari està en
control?

Sí

9.3

Són els missatges breus i sense ambigüetats?

Sí

9.4

Estan els missatges redactats apropiadament
de forma que sigui el sistema, no l'usari, qui
rebi la culpa?

Sí

9.5

Si s'utilitzen missatges d'error humorístics,
són apropiats?

N/A

9.6

Són els missatges d'error gramaticalment
correctes?

Sí

9.7

Els missatges d'error eviten l'ús dels signes
d'exclamació?

Sí

9.8

Els missatges d'error eviten l'ús de paraules
violentes o hostils?

Sí

9.9

Si es detecta un error en un camp d'entrada
de dades, el sistema situa el cursor en aquell
camp o destaca l'error?

Sí

9.10 Els missatges d'error indiquen quina acció ha
de fer l'usuari per corregir l'error?

No

Comentaris

De fet tots els
missatges d'error
inclouen en algun
lloc de la frase
l'expressió “por
favor”.

Només indiquen
que se seleccionin
altres criteris de
cerca. Si l'error és
que l'usuari cerca
13
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SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

en dos aeroports
sense rutes àeries,
l'error no ho indica.

10. Ajuda i documentació

SÍ / NO /
No aplica

Comentaris

Sí

Tot i que hi ha molt
poques instruccions
en línia.

10.1

Les instruccions en línia són visualment
distintes?

10.2

Les instruccions segueixen la seqüència de
les accions de l'usuari?

N/A

10.3

Si les opcions del menú són ambigües, el
sistema proporciona informació addicional
quan se selecciona un element?

No

10.4

La funció d'ajuda és visible?

No

10.5

La interfície del sistema d'ajuda és
consistent amb la navegació, presentació i
interfícies de conversa de la resta del
sistema?

N/A

10.6

La informació és fàcil de trobar?

N/A

10.7

L'esquema visual de l'ajuda està ben
dissenyat?

N/A

10.8

És la informació de l'ajuda rellevant?

N/A

10.9

Hi ha ajuda per a contextos específics?

N/A

10.10 És fàcil accedir i tornar des de l'ajuda?

No n'hi ha.

N/A
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2. Informe
A continuació es detallen els principals problemes d'usabilitat detectats. Aquests es
classifiquen en funció de la seva gravetat a partir d'aquests tres factors:
•

La freqüència amb què ocorre el problema

•

L'impacte del problema quan ocorre. Els usuaris el poden superar fàcil o
difícilment?

•

La persistència del problema. Amb un major coneixement i ús del web el
problema es resol o no?

Seguint les recomanacions de Jakob Nielsen, la gravetat dels errors utilitza una escala
de 0 a 4, on 0 és el menú i 4 el major.

4. Catàstrofes
- Els camps relacionats i interdependents no apareixen a la mateixa pantalla.
Per la naturalesa del servei, que només efectua cerques sobre els webs d'altres
agències de viatges online, la cerca de vols i d'hotels es realitza de forma totalment
desvinculada en interfícies sovint totalment diferents.
Principi heurístic afectat: Adequació entre el sistema i el món real.
Recomanació: Caldria situar la major part de l'experiècia d'usuari dins de l'entorn web
de Viajes.net. La cerca es pot fer en els serveis externs de les agències, però s'hauria
de poder mostrar de forma consistent, com succeeix en el cas dels hotels de Londres
enllaçats des de la Guia de viatges:
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3. Problemes d'usabilitat greus
- Informació al menú de quina opció està seleccionada. El menú no identifica
visualment en quin dels apartats està l'usuari. El títol que informa l'usuari de quina
opció del menú ha triat té una visibilitat reduïda, a l'estar ubicat sota del cercador de
vols i hotels, que està sempre fix. En el cas del blog de viatges, canvia fins i tot el
logotip del web, el que resta consistència visual.
Principi heurístic afectat: Visibilitat de l'estat del sistema.

Pàgina d'inici

Selecció del menú "Guía de viajes"
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Selecció del "Blog Viajes".

Selecció de "Mi perfil"

Recomanacions: Destacar de forma visual en quin menú està l'usuari. Aprofitant la
barra de colors que indica el pas del ratolí pel menú, aquesta es podria quedar fixa
quan l'usuari accedeix a algun dels menús.
Seria aconsellable afegir un fil d'ariadna per ajudar l'usuari a ubicar-se i a ser capaç de
tornar enrere.
El blog de viatges hauria d'utilitzar una capçalera consistent amb la resta del web.

- Les opcions del menú no estan ordenades de forma lògica ni seguint la
seqüència natural.
Principi heurístic afectat: Adequació entre el sistema i el món real.

Recomanació: Ordenar les opcions del menú seguint la seqüència natural: Guía de
viajes > Búsqueda de vuelos > Búsqueda de hoteles.
Mi perfil i Alarmas tindrien més sentit en un altre menú (de fet “Mi perfil” permet accedir
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al mateix espai que “Entrar”, però amb un clic més.
El Blog hauria de trobar una altra ubicació fora del menú.

- L'estructura del menú no coincideix amb l'estructura de la tasca.
Aquest error està relacionat amb l'anterior.
Principi heurístic afectat: Consistència i estàndards.
Recomanació: En la mateixa línia de l'error anterior.

- Les opcions del menú no són distintives i mútuament excloents.
Les opcions de “Guía de viajes” i “Blog viajes” presenten certa proximitat semàntica
que pot generar confusió als usuaris.
Principi heuristic afectat: Prevenció d'errors.

- El sistema no evita que els usuaris facin errors, quan sigui possible.
El web no alerta els usuaris si fan cerques amb el mateix origen i destinació o si trien
dos aeroports que no tenen cap ruta aèrea.
Principi heuristic afectat: Prevenció d'errors.

- En pantalla apareix informació supèrflua per a la presa de decisions.
Principi heurístic afectat: Disseny estètic i minimalista.

Mapa del món que no ofereix informació essencial per als usuaris
18
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- Els missatges d'error no indiquen quina acció ha de fer l'usuari per corregir
l'error.
Principi heurístic afectat: Ajuda els usuaris a reconèixer i diagnosticar els errors i
recuperar-se'n.

- La funció d'ajuda no és visible
Principi heurístic afectat: Ajuda i documentació
Recomanació: Incloure informació d'ajuda, que sigui clarament visible des de
qualsevol pàgina del web.

2. Problemes d'usabilitat menors
- Consistència de les icones. Hi ha diferents grups d'icones, cadascú dels quals és
consistent entre si però no amb els altres grups. Això pot generar desconcert i confsió
en els usuaris.
Principi heurístic afectat: Visibilitat de l'estat del sistema.
Les icones de la Guia de viatges presenten un disseny consistent:
No així la icona per identificar les alarmes:
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Recomanació: Donar consistència a totes les icones, tant a les de la Guia de viatges,
com les que identifiquen els vols i hotels, com la de les alarmes.

- Totes les icones no estan en un conjunt visualment i conceptual distint
Principi heurístic afectat: Disseny estètic i minimalista.
Recomanació: Donar consistència a totes les icones, tant a les de la Guia de viatges,
com les que identifiquen els vols i hotels, com la de les alarmes.

- Les instruccions, finestres emergents i missatges d'error no apareixen en el
mateix lloc a cada menú.
Principi heurístic afectat: Visibilitat de l'estat del sistema.
Recomanació: ubicar els missatges d'error al mateix lloc a totes les pàgines.

Missatge d'error a la pàgina de registre d'usuari
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Missatge d'error a la pàgina de resultats d'un dels proveïdors de viatges

- Els avisos, senyals i missatges no estan situats sempre on l'ull és probable que
miri en la pantalla.
Principi heuristic afectat: Reconeixement abans que record.

- Quan s'interroga l'usuari per activar les alarmes, les paraules no són
consistents amb l'acció que se li requereix. En fer clic al botó “Enviar alarma”
l'usuari pot percebre que immediatament rebrà una alarma, quan haurà activat el
servei perquè rebi alertes en un futur.
Principi heurístic afectat: Adequació entre el sistema i el món real.

- Per a pantalles d'introducció de dades amb molts camps els usuaris no poden
gravar una pantalla mig completa
Seria recomanable que els usuaris poguessin guardar les seves dades per poder
reservar posteriorment més vols o hotels de forma eficaç.
Principi heurístic afectat: Flexibilitat i eficiència en l'ús.
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1. Problemes sense importància
- Els usuaris no poden moure's endavant i enrere entre camps.
Mitjançant el teclat només poden moure's endavant entre camps.
Principi heurístic afectat: Llibertat i control per part de l'usuari.
- Algunes icones no es destaquen del seu fons.
Principi heurístic afectat: Disseny estètic i minimalista.

0. No és un problema d'usabilitat
- L'usuari no pot cancel·lar la cerca un cop iniciada. No es considera un problema
ja que, si bé no té cap opció per cancel·lar la cerca, pot tancar la finestra.
Principi heurístic afectat: Llibertat i control per part de l'usuari.

22

