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PREGUNTA 1. PRINCIPALS PROBLEMES D’USABILITAT IDENTIFICATS AL TEST
A partir del test executat a la pràctica 3 i dissenyat a la pràctica 1 s’han detectat els següents problemes
d’usabilitat:

1. Dificultat per entendre el funcionament i activar la cerca de vols a diverses agències de viatges
online. Per defecte, els usuaris només utilitzen la cerca predefinida, que a més dels resultats de
Viajes.net inclou els de Rumbo i no detecten com activar la cerca en altres webs.
Aquest problema s’ha fet evident en l’escenari 1, en la tasca de buscar un vol. Ha passat amb dos
del tres usuaris, ja que l’altre usuària ha utilitzat una estratègia de navegació diferent.

2. Dificultat per fer una nova cerca. Un cop arriben als resultats, els usuaris manifesten la dificultat
per tornar enrere a refinar la cerca o fer una nova consulta al web de Viajes.net. De forma natural
continuarien navegant per eDreams, Rumbo o Atrápalo, en comptes de fer noves cerques a
Viajes.net. “He de tancar-ho tot”, diu un dels usuaris.
Aquest problema s’ha fet evident en l’escenari 1, al finalitzar la tasca de buscar un vol cap a
Barcelona i presentar la tasca d’activar els avisos. Ha passat amb tots els usuaris.
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3. Els missatges d’error són poc clars. L’usuari no sempre entèn com ha de procedir per solucionarlos i continuar endavant.
S’ha fet evident en l’escenari 1, en la tasca d’activació de les alertes. Ha passat amb un dels usuaris,
que va tenir dificultats per esbrinar com tancar la finestra emergent d’un dels avisos. El fet que
dins del pop-up de l’avís el navegador afegís un missatge proposant amagar les finestres
emergents va afegir complexitat, ja que l’usuari no va saber si havia de clicar la casella de
verificació dins l’avís (el que hauria impedit la visualització de missatges importants) o podia seguir
navegant (cosa incorrecta, ja que fins que no fas clic a “D’acord” o a la “x” per tancar la finestra
emergent, la navegació queda interrompuda).

4. Els missatges d’error no es mostren de forma acumulativa. Si l’usuari no completa algun dels
camps essencials per activar les alarmes de vols, rep un primer missatge d’error on se li indica que
ompli un d’aquests camps. Quan l’ha completat, rep un altre missatge indicant-li que completi un
altre camp.
S’ha fet evident en l’escenari 1, en la tasca d’activar les alertes. Ha passat a un dels usuaris.
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5. Dificultat per trobar el cercador d’hotels. Tots els usuaris han tingut dificultats per comprendre
com accedir al cercador d’hotels. El fet que la paraula “Hoteles” estigui sota una franja gris, similar
al títol de “Buscador de vuelos” (que no és activable) i el seu comportament com un enllaç cap a
Booking i no com un cercador ha dificultat la consecució de la tasca. Cap dels usuaris ha trobat el
cercador d’hotels que sí que és visible fent clic a la “Guia de viajes”.
S’ha fet evident en l’escenari 2, en la tasca de buscar vols i hotels cap a una mateixa destinació.

6. Dificultat per comprendre el funcionament de les ofertes de vols que apareixen a la dreta del
cercador. Una de les usuàries prefereix navegar pels textos i enllaços disponibles. Només si no hi
ha cap text que concordi amb el que busca, accedeix al cercador. En aquest cas, al fer clic a una
oferta de vols, s’obren uns resultats en què coincideix l’origen i destinació, però no
necessàriament les dates del vol, pel que s’ha de refinar la consulta mitjançant el cercador.
S’ha fet evident en l’escenari 1, en la tasca de buscar un vol.
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PREGUNTA 2
2.1.

Compareu els resultats de l’anàlisi heurístic amb els resultats del test.

Els tests amb usuaris han permès confirmar alguns dels problemes d’usabilitat que s’havien identificat a
l’anàlisi heurístic. És el cas de la cerca conjunta de vols i hotels cap a una mateixa destinacio o la dificutat
per fer una nova cerca i comprendre com tornar enrere quan s’obren les finestres de resultats a Rumbo,
eDreams, Atrápalo o Booking. En l’anàlisi heurístic aquests problemes s’havien detectat com a no
presència dels camps relacionats i interdependents en una mateixa pantalla, una estructura del menú no
coincident amb l’estructura de la tasca i falta d’ordenació de forma lógica de les opcions del menú.
També s’ha confirmat que, com s’havia detectat en l’anàlisi heurística, el sistema no evita que els usuaris
facin errors, quan sigui posible, ja que no els alerta de tots els camps que s’han oblidat de completar, sinó
que va avisant-los d’un error en un error.
Però al mateix temps el test amb usuaris ha permès detectar problemes que no s’havien previst. És el cas
de les dificultats per activar la cerca a diverses agències de viatges online. És un comportament que els
usuaris aprenen amb la pràctica, però molts cops els webs no gaudeixen de visites recurrents per part dels
usuaris, pel que és important que les funcionalitats siguin fàcilment comprensibles a la primera.
Un altre problema que no s’havia detectat és la dificultat per tancar les finestres emergents dels missatges
d’error, condició imprescindible per continuar navegant. S’ha evidenciat que els missatges d’error no
tenen la llegibilitat òptima per a un grup ampli i heterogeni d’usuaris i que la dificultat de tancar-los pot
acabar generant frustració i abandonament del web.
Els tests també han permès conèixer diverses formes de navegar pel web. Resulta significatiu que, si bé
les tasques encomanades eren molt concretes, només un dels usuaris utilitzés el menú superior.
Especialment interessant ha estat observar que un dels usuaris preferia llegir i accedir mitjançant els
enllaços abans que utilizar el cercador. Només quan no trobava cap text o enllaç que coincidís amb el que
se li requeria ha fet la consulta al cercador. Cal, doncs, tenir molt en compte els textos i ofertes que es
destaquen a les pàgines, especialmente a la página d’inici.

2.2.

Revisaríeu la prioritat dels problemes que vau identificar en l’heurístic?

Els tests han ajudat a confirmar que la prioritat dels problemes que s’han identificat mitjançant l’heurístic
s’adequa en bona mesura amb el que els usuaris han detectat. En línies generals no revisaria la prioritat
dels problemes identificats però sí que donaria més importància als problemes relacionats amb la
prevenció d’errors. Algun usuari s’ha trobat que no podia continuar navegant pel web perquè no
comprenia com actuar davant d’una finestra emergent d’error. No és, per tant, un problema menor sinó
una qüestió que s’ha d’abordar i prioritzar.
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En relació al disseny centrat en l’usuari, quins aprenentatges us emporteu
d’aquesta comparació?

La comparació dels problemes detectats als tests amb usuaris amb els identificats a l’anàlisi heurístic
permet confirmar si s’ha realitzat un diagnòstic del web encertat però al mateix temps enriquir el
diagnòstic amb els problemes que els usuaris detecten però no s’havien previst. Si bé és cert que el test
amb usuaris s’enfocava a analitzar només unes determinades tasques clau, resulta molt enriquidor veure
com es relacionen amb el web usuaris reals (i clients potencials).
Les frustracions que manifesten en un test poden ser abandonaments del web d’usuaris que no hi
tornaran mai perquè l’hauran trobat confús, complicat o poc pràctic per al que buscaven. En general
l’opinió dels usuaris participants en el test ha estat bastant més benèvola amb el web de la realitzada des
d’un punt de vista expert, si bé alguns dels errors que n’han detectat eren greus, ja que afectaven
directament a les fonts d’ingressos de Viajes.net, com és la dificultat per fer cerques d’hotels.
També ha resultat molt enriquidor comprovar com els models interns dels usuaris eren ben diferents, i
per tant també ho ha estat la seva forma de trobar un patró de navegació que encaixi amb el seu model
mental. A l’hora de triar estratègies per completar les tasques, alguns han optat pel cercador, d’altres per
la navegació.

PREGUNTA 3. INFORME DE CONSOLIDACIÓ AMB PROPOSTES DE MILLORA
Els deu problemes principals d’usabilitat detectats al web www.viajes.net són els següents (de major a
menor importancia):
1. Falta d’integració dels resultats, el que dificulta fer cerques de vols i hotels per a una mateixa
destinació.
Recomanació: Integrar la major part de l’experiència d’usuari dins de l’entorn web de Viajes.net.
La cerca pot actuar sobre els serveis externs de les agències, però s’hauria de mostrar de forma
consistent, mitjançant Iframes o altres tècniques que permetin a l’usuari tornar enrere a refinar
o generar noves cerques.
2. Les opcions del menú no estan ordenades de forma lògica ni seguint la seqüència natural.
Resulta paradigmàtic que els usuaris no hagin utilitzat el menú, amb l’excepció d’un únic cas.
Recomanació: Ordenar les opcions del menú seguint la seqüència natural i l’ordre de prioritats

EVA ASENSIO CASTELLÓ

6

PAC 2:

TEST D’USABILITAT
dels usuaris:
Búsqueda de vuelos – Búsqueda de hoteles – Guía de viajes
Les altres opcions (“Mi perfil” i “Alarmas”) s’haurien d’integrar en un altre menú, juntament amb
les opcions de ¿eres nuevo” i “Entrar”. Les alarmes, a més, es podrien mostrar com un servei
adicional a la página de resultats de la cerca. El Blog no hauria d’estar al menú.

3. El sistema no evita que els usuaris facin errors, quan sigui posible.
Recomanació: Alertar els usuaris en un únic missatge dels diferents errors en què ha incorregut (i
no enviar alertes separades, d’una en una, com ara). Alertar els usuaris si pretenen fer cerques
amb el mateix origen i destinació, si trien dos aeroports que no tenen cap ruta aèria o qualsevol
dels errors que es poden preveure.
4. L’usuari no té prou informació de la seva ubicació dins del web.
Recomanació: Afegir un fil d’ariadna que ajudi l’usuari a ubicar-se dins del web i a ser capaç de
tornar enrere. Destacar de forma visual en quina opció del menú està l’usuari, deixant fixa la barra
de colors que ara indica el pas del ratolí o mitjançant altres opcions proposades per l’equip de
disseny.
5. La selecció múltiple de diverses agències de viatges online és poc visible.
Recomanació: Provar altres ubicacions i altres formes per destacar la possibilitat de seleccionar
diverses agències de viatges online on fer la cerca. Si es considera que és un servei crític per al
model de negoci de Viajes.net, les diverses opcions podrien estar preseleccionades o es podrien
crear sistemes redundants perquè l’usuari utilitzi aquestes funcionalitats.
6. Els missatges d’error no indiquen quina acció ha de fer l’usuari per corregir l’error.
Recomanació: incloure als missatges d’error què han de fer per corregir l’error i fer més visible
com tancar les finestres emergents.
7. Informació supèrflua per a la presa de decisions.
Recomanació: Eliminar aquella informació que no resulti essencial, per tal de prioritzar un disseny
estètic i minimalista, com el mapa no interactiu visible a la “Guia de viajes”.

8. La funció d’ajuda no és visible.
Recomanació: Incloure informació d’ajuda (com preguntes més freqüents, tutorials, etc.), que
sigui clarament visible des de qualsevol pàgina del web.
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9. Consistència de les icones
Recomanació: Donar consistència visual a totes les icones del web.

10. Les instruccions, finestres emergents i missatges d’error no apareixen en el mateix lloc a cada
pàgina.
Recomanació: ubicar els missatges d’error al mateix lloc a totes les pàgines. De ser possible,
ubicar-los dins de la mateixa pàgina (i no com a finestres emergents que impedeixen continuar la
navegació).

Els tres primers problemes s’han considerat els més greus en funció de la freqüència amb què ocorren (no
trobar el cercador d’hotels ni ser capaç de refinar les cerques succeeix de forma reiterada), l’impacte del
problema quan ocorre (no poder continuar navegant per desconèixer com actuar davant d’un missatge
d’error té una gran incidència) i la persistència del problema (no necessàriament amb un major
coneixement i ús del web els problemes es resolen).
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ANNEX
1.1 Escenaris i tasques
A continuació es detallen els escenaris i tasques plantejats durant els tests d’usabilitat. Al no disposar de
programar per enregistrar el test d’usuaris al mòbil, es va descartar aquest escenari i la tasca associada.

Escenari

Tasca

Imagina que la teva filla ha anat a treballar a
Berlín. Aquest Nadal vols anar a visitar-la per
celebrar les festes plegats. Tens dues
setmanes de vacances i diners estalviats, i
certa flexibilitat per triar els dies.

Accedeix al web de www.viajes.net i
busca un vol des de Barcelona cap a
Berlín per anar a passar-hi el Nadal.

Aprofitant que encara et queden dies de
vacances, quan acabes la visita, organitzes
una escapada de quatre o cinc dies a París.

Busca vols i hotels cap a París.

Demana que t'avisin d'ofertes per
aquest mateix trajecte.
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1.2 Resultats dels qüestionaris post-test
Aquests són els resultats del qüestionari realitzat per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris amb el
web, amb posterioritat a la realització del test.

1.2.1

Usuari 1

1. Creus que el web és fàcil d'utilitzar? (1-Poc, 5-Molt)

2. Sabies en tot moment en quina pàgina estaves? (1-Mai, 5- Sempre)

3. Has pogut localitzar la informació que t'interessava ràpidament? (1-Mai, 5- Sempre)

4. El disseny del web t'ha ajudat a trobar el que buscaves? (1-Mai, 5- Sempre)

5. La pàgina d'inici t'ha convidat a continuar explorant la resta del web? (1-Poc, 5-Molt)

6. Consideres que el web està ben organitzat? (1-Poc, 5-Molt)

7. Què és el que més t'ha agradat del web?
No té elements que et distreguin.
8. Què és el que menys t'ha agradat del web?
És insuls. No té gaires fotografies ni elements gràfics.
9. Què t'ha semblat el disseny del web? (1-Dolent, 5-Molt bo)

10. Recomanaries el web? (1-Poc, 5-Molt)

11. Quina és la teva impressio general del web? (1-Dolenta, 5-Molt bona)
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Usuària 2

1. Creus que el web és fàcil d'utilitzar? (1-Poc, 5-Molt)

2. Sabies en tot moment en quina pàgina estaves? (1-Mai, 5- Sempre)

3. Has pogut localitzar la informació que t'interessava ràpidament? (1-Mai, 5- Sempre)

4. El disseny del web t'ha ajudat a trobar el que buscaves? (1-Mai, 5- Sempre)

5. La pàgina d'inici t'ha convidat a continuar explorant la resta del web? (1-Poc, 5-Molt)

6. Consideres que el web està ben organitzat? (1-Poc, 5-Molt)

7. Què és el que més t'ha agradat del web?
Molt complet.
8. Què és el que menys t'ha agradat del web?
La lletra és molt petita.
9. Què t'ha semblat el disseny del web? (1-Dolent, 5-Molt bo)

10. Recomanaries el web? (1-Poc, 5-Molt)

11. Quina és la teva impressio general del web? (1-Dolenta, 5-Molt bona)
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Usuari 3

1. Creus que el web és fàcil d'utilitzar? (1-Poc, 5-Molt)

2. Sabies en tot moment en quina pàgina estaves? (1-Mai, 5- Sempre)

3. Has pogut localitzar la informació que t'interessava ràpidament? (1-Mai, 5- Sempre)

4. El disseny del web t'ha ajudat a trobar el que buscaves? (1-Mai, 5- Sempre)

5. La pàgina d'inici t'ha convidat a continuar explorant la resta del web? (1-Poc, 5-Molt)

6. Consideres que el web està ben organitzat? (1-Poc, 5-Molt)

7. Què és el que més t'ha agradat del web?
No té molts colors ni elements que distreguin.
8. Què és el que menys t'ha agradat del web?

9. Què t'ha semblat el disseny del web? (1-Dolent, 5-Molt bo)

10. Recomanaries el web? (1-Poc, 5-Molt)

11. Quina és la teva impressio general del web? (1-Dolenta, 5-Molt bona)
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