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Introducció

Avaluem per saber. Avaluem per millorar. Avaluem per descobrir aquelles co-

ses que fallen o no funcionen bé, i així, poder-les arreglar. Quan avaluem és

quan veiem si ens hem equivocat i quan ens equivoquem i som conscients

de les errades és quan en podem treure profit i aprendre. Sabem si ens equivo-

quem quan avaluem, i és a partir del coneixement que adquirim amb el pro-

cés d’avaluació quan realment podem millorar. De la mateixa manera, podem

dissenyar millor si avaluem i sabem detectar errors i aprendre d’ells, perquè si

no avaluem, el disseny queda incomplet.

En el procés de disseny centrat en l’usuari avaluem els dissenys i els resultats

dels dissenys. Així, avaluem pantalles i interfícies amb els seus botons, etique-

tes i elements concrets i també avaluem les interaccions que s’hi produeixen

perquè són resultat del disseny. Per tant, avaluem per fer i portar a terme bons

dissenys, iterant i millorant les diferents solucions de disseny. Avaluem també

per millorar els productes i sistemes interactius existents, solucionant proble-

mes, optimitzant tasques i, especialment, per dissenyar una millor experiència

d’usuari.

El procés de disseny centrat en l’usuari aplicat al desenvolupament de pro-

gramari inclou necessariament l’avaluació de la usabilitat, el coneixement

dels usuaris i la recomanació i incorporació de millores; aquest procés també

s’anomena enginyeria de la usabilitat. Es diu que la usabilitat és una enginyeria

perquè segueix un procés en què es mesura, s’analitza i es compara de manera

rigorosa amb dades obtingudes de l’observació i les interaccions dels usuaris.

Els enginyers de la usabilitat s’ocupen de la millora tant de la usabilitat de

les interfícies d’usuari com de l’experiència dels usuaris amb els productes in-

teractius.

L’enginyeria del programari té en compte diferents aspectes del desenvolu-

pament de sistemes com, per exemple, la planificació, les especificacions del

producte, les funcionalitats, la correcció i verificació, la seguretat, l’avaluació

i verificació, els terminis del desenvolupament etc. i cada aspecte requereix

tècniques específiques. L’avaluació de la usabilitat va un pas més enllà de la

verificació i avaluació de sistemes. Durant força temps, la usabilitat s’ha vist

com un aspecte i, de vegades, un problema que ha de ser tractat en un mo-

ment concret. La usabilitat ha anat guanyant cada cop més importància i es

pot integrar de manera transparent en les principals activitats del procés de

desenvolupament: planificació, anàlisi, disseny i avaluació.

Contràriament al que alguns puguin pensar, la usabilitat no solament tracta

de l’aparença de la interfície d’usuari, sinó que la usabilitat també s’ocupa de

com el sistema interactua amb l’usuari. Així doncs, l’avaluació de la usabilitat
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comprova que el sistema o producte fa allò que ha de fer, però del que s’ocupa

principalment és de comprovar si el producte permet als usuaris fer allò que

volen o necessiten fer. És important tenir en compte que les interaccions no

es dissenyen només quan es construeix la interfície, sinó que es comencen a

dissenyar quan es defineix i es desenvolupa el sistema.

Els continguts que es presenten en aquests materials giren entorn de la usa-

bilitat dels productes interactius i la seva avaluació. Els volem avaluar per sa-

ber si funcionen, si funcionen bé i, especialment, per saber que funcionen

bé per a un usuari específic. S’hi introdueix el concepte de la usabilitat i en

què consisteix la seva avaluació en el context del disseny centrat en l’usuari.

S’hi presenten els diferents mètodes d’usabilitat amb les seves característiques

i particularitats principals, i les recomanacions per a poder-los utilitzar en el

moment més adequat. Per a presentar-los de manera clara i coherent, s’han

agrupat els mètodes en funció de si involucren directament l’usuari o no.

Hi ha un primer grup de mètodes d’avaluació de la usabilitat, a vegades

també anomenats mètodes d’expert, que es basen en principis establerts i en

l’experiència d’experts en usabilitat. En aquests mètodes els experts interac-

tuen amb el producte interactiu i n’emeten una valoració sense que hi hagi

usuaris directament involucrats.

D’altra banda, hi ha mètodes d’avaluació de la usabilitat que requereixen que

els usuaris s’hi involucrin i, fins i tot, que s’hi impliquin directament. No es

tracta d’involucrar qualsevol usuari, sinó aquells que han d’utilitzar el pro-

ducte interactiu. En aquests mètodes, els professionals de la usabilitat obser-

ven i estudien com els usuaris interactuen amb el producte i així n’obtenen

informació directa per avaluar-ne la usabilitat. Aquests mètodes són de gran

importància en l’avaluació de la usabilitat.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la classificació dels mètodes, sempre hi ha

d’haver un expert en usabilitat i aquests materials i l’acció docent a l’aula de

l’assignatura persegueixen formar professionals de la usabilitat amb una visió

clara del procés d’avaluació i dels mètodes que s’han d’utilitzar. A la pràctica,

el professional de la usabilitat sap que només amb la utilització dels mètodes

d’usabilitat no n’hi ha prou. És necessari saber interpretar adequadament els

resultats obtinguts i mantenir una visió de conjunt de tot el procés per a poder

incorporar els elements descoberts durant l’avaluació i millorar-ne el disseny

progressivament. Així, el professional de la usabilitat és una persona que aprèn

contínuament i que esdevé un expert amb la pràctica professional.

La usabilitat es pot sistematitzar però no es pot automatitzar. Es pot sistema-

titzar la recollida de dades i evidències i també el procés que s’ha de seguir,

però no se’n pot automatitzar la interpretació perquè hi intervenen factors

humans que l’expert en usabilitat utilitza en l’estudi de com les persones fem

servir productes i sistemes interactius.
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Els mètodes d’avaluació de la usabilitat s’utilitzen emmarcats en una fase del

procés de disseny, normalment en l’etapa d’avaluació del procés de disseny

centrat en l’usuari. La informació que proporcionen també pot ser d’utilitat en

altres moments del procés, com per exemple per a obtenir informació, fer ava-

luacions parcials o orientar el disseny. La millor manera de mirar la usabilitat i

la seva avaluació és com un procés i no tant com un objectiu per se. En aquest

sentit, el disseny centrat en l’usuari proporciona el context adequat per anar

un pas més enllà de la usabilitat i afavorir el disseny d’experiències d’usuari.
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Objectius

Amb l’estudi d’aquest mòdul assolireu els objectius següents:

1. Conèixer el concepte d’usabilitat, els elements que el formen i les seves

dimensions.

2. Situar l’avaluació de la usabilitat en el procés de disseny centrat en l’usuari.

3. Dissenyar, planificar i conduir avaluacions de la usabilitat.

4. Conèixer els diferents mètodes d’avaluació de la usabilitat i la idoneïtat de

cadascun per a avaluacions concretes.

5. Dissenyar i dur a terme avaluacions de la usabilitat sense usuaris.

6. Dissenyar i dur a terme avaluacions de la usabilitat amb usuaris

7. Analitzar els resultats de l’avaluació i la seva implicació en el desenvolu-

pament del producte.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a la usabilitat i la seva avaluació
Sergio Ortega Santamaría

1. El concepte d’usabilitat

2. Contextualització, perspectives i dimensions de la usabilitat

3. Principis i objectius d’usabilitat

4. L’avaluació de la usabilitat i el disseny centrat en l’usuari

5. Usabilitat i experiència d’usuari

Mòdul didàctic 2
Mètodes d’avaluació sense usuaris
Mònica Zapata Lluch

1. Avaluació heurística

2. Recorregut o passeig cognitiu

3. Altres mètodes d’inspecció

4. Resum comparatiu de mètodes

Mòdul didàctic 3
Mètodes d’avaluació amb usuaris
Amaia Calvo-Fernández Rodríguez, Sergio Ortega Santamaría i Alicia Valls
Saez

1. L’avaluació de la usabilitat amb usuaris

2. Variants del test amb usuaris

3. Altres mètodes d’avaluació amb usuaris

4. Anàlisi de resultats
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