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CAPÍTOL 1:
INTRODUCCIÓ

En aquest annex s’inclouen les captures de pantalla sobre les quals es va
treballar per realitzar els tests d’usabilitat. Cada una de aquestes captures era
analitzada primerament de forma independent i desprès era comparada amb
anteriors versions o altres de similars per elaborar un patró comú. A partir de
aquestes captures es van elaborar una sèrie de PowerPoint, inclosos dintre el CD,
sobre els quals s’anaven fent anotacions. També s’inclouen preguntes o
observacions més remarcables que es feien sobre cada un dels conjunts
d’imatges.
Captures inicials
A partir dels resultats obtinguts en els tests inicials vam poder començar a fer
tests guiats amb una certa orientació d’on els usuaris tenien problemes o el
disseny no era agradable per l’usuari. Aquests primers tests es van realitzar en
base a imatges obtingudes de la versió 2.0 de l’eina. Aquests primers tests
estaven enfocats en un anàlisi individual de les pàgines i intentar simplificar
l’interficie de la aplicació. També es van compara les diferents captures amb els
resultats que es podrien obtenir de la mateixa recerca en la versió 1.0 i estudiar
si valdria la pena incorporar aquesta informació a cada una de les pàgines.
Les conclusions i suggeriments mes destacables que es van obtenir son:


Canviar el seleccionador d’idioma per un llistat desplegable (pàgina
inicial).



Destacar més les opcions de recerca oferides (pàgina inicial).



Eliminar la paraula cercada en les pàgines de resultats ja que apareix
massa vegades



Eliminar la barra superior de “Resultados”, “Màs info”,etc ja que no ofereix
cap utilitat.



Eliminar el Resultados que apareix dalt a la dreta.
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En cas que no hi hagués definició seria una bona alternativa mostrar un
sinònim.



Especificar les diferents parts de l’informació que es mostra (exemple,
definició,etc).



Modificar la pàgina de definició concreta ja que no mostra informació
addicional respecte la global.



Mostrar els resultats en un llistats verticals (pàgina de sinònims, antònims
parts de, etc).



Mostrar la definició del sentit en totes les recerques.



Eliminar només mostrar exemple en els casos que sigui necessari.



Corregir les consultes que no funcionen o no mostren la informació
correctament



En els grans llistats no cal mostrar tots els sinònims (pàgina parts, forma
parte de, etc).



Mostrar el sentit de les paraules sempre amb el mateix estil i el mateix lloc
per donar homogeneïtat a la aplicació.



Diferenciar més clarament els sentits en algunes pàgines (pàgina Tipus
de...).

Inici
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Definició

Definició concreta
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Sinònims

Antònims

Tipus de (1)
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Tipus de (2)

De que tipus es..

Part de...
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CAPÍTOL 2: CAPTURES
D’AJUDA PER TESTS
GUIATS

A partir de les primeres impressions es van poder dissenyar uns prototips amb
un programa de dibuix sobre el que fer observacions i perfilar millor la relació
entre pàgines i els seus vincles. Aquests prototips eren fàcils de dissenyar ja que
requerien poc temps però eren poc clars ja que no donaven una impressió real
de com quedarien els resultats.
Les conclusions i suggeriments mes destacables que es van obtenir son:


Incloure sinònims, definició i exemple s’atura d’informació la pantalla.



Eliminar la paraula cercada que apareix just abans de la definició.



Afegir un botó de més informació amb el vincle de sentit concret.



Incloure un comptador de resultats.



Numerar els resultats.



Afegir un vincle de més informació al final del sentit.



Afegir llistats verticals no horitzontals.



Eliminar el vincle de la paraula cercada ja que redirigeix a la mateixa
pantalla.
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CAPÍTOL 3:CAPTURES
HTML

Finalment es van desenvolupar una sèrie de prototips amb codi HTML. Aquests
prototips s’obtenien de modificar el codi obtingut de les pàgines resultants de les
recerques de la versió 2.0 i modificant-lo adequadament. Al ser més fidels a un
possible disseny final de l’aplicació els usuaris que participaven en els tests els hi
era més fàcil comentar i discutir sobre ells.
Les conclusions i suggeriments mes destacables que es van obtenir son:


El vincle de més informació es poc intuïtiu en alguns dels casos.



Les definicions dels sentits haurien de tenir vincle a la seva pàgina de
sentit.



Hi ha que especificar que la numeració fa referència als sentits.



Hi ha que remarcar les paraules que defineixen els elements en pantalla
(definició, exemple, etc).



Hi ha que afegir vincles per poder seguir navegant en certes pàgines.



Diferenciar les tipus d’ontologies mostrades.



Afegir una línea separadora entre els sentits.
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Sinònims

Antònims
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Parts de... (1)

Parts de... (2)

Subaccions
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