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Erabiltzailearen esperientzia sarean

Hasiberria naiz web-diseinuaren munduan. Arkitekturako 
ikasketak bukatu eta diseinu grafikoan formatzera 
etorri nintzen Bartzelonara. Hemen entzun nituen 
lehenengoz Erabiltzailean Zentratutako Diseinua (UCD), 
Erabilgarritasuna, Erabiltzailearen Esperientzia (UX) eta 
Informazioaren Arkitektura (AI) bezalako hitzak. Web-
diseinuaren munduari estuki lotuta dauden kontzeptu 
horiek ulertzen, barneratzen eta sektore honen mundu 
profesionalera hurbiltzen eman ditut azken hilak. 

Erabiltzailean Zentratutako Diseinua amaierako erabiltzaile 
errealen arazoak edo beharrak aseko dituen elementu 
edo produktua sortzeko ematen diren diseinu-prozesu 
eta metodoen multzoa da, erabiltzaile horiek zentroan 
jartzen dituena, alegia. Lehen Mundu Gerran sortutako 
industria masiboaren inguruan eman ziren erabiltzailean 
zentratutako diseinu-esperientziaren lehen pausoak, 
ingeniaritza-munduarekin lotuta. Hasiera batean, helburua, 
langileen produktibitatea handitzea izan zen, horretarako 
lan-prozesuak erabiltzailearen, kasu honetan lantegietako 
langileen, ezaugarrietara moldatzeko pausoak eman zirelarik. 

Prozesu hauen helburua, egun, Erabiltzailearen Esperientzia 
egoki eta gogobetegarriak lortzea da. Knapp Bjerén 
ikertzaileak (Knapp, 2003) modu honetan definitzen du 
Erabiltzailearen Esperientzia kontzeptua, La Experiencia del 
Usuario liburuan: «Erabiltzaileak produktu edo zerbitzu 
batekin duen elkarreraginaren ondorioz dituen ideia, 
sentsazio eta balorazioen multzoa da; erabiltzailearen 
helburuen, aldagai kulturalen eta interfazearen diseinuaren 
emaitza da, era berean». 

Laburbilduz, Erabiltzailearen Esperientzian oinarritutako 
webgune eta aplikazioak diseinatzea da nire egungo 
lanaren helburua, horretarako erabiltzaileak aztertu, entzun 
eta ulertzeko metodologiak aplikatuz. Prozesu honen 
barruan, erabiltzaileak ezagutzea da oinarri garrantzitsuena, 
horretarako hainbat bide erabiliz: inkestak, azterketa 
demografikoak, elkarrizketak, talde-dinamikak, tailerrak... 
Erabiltzailearen inguruko datuak jasotzeaz gain, horiek 
diseinatzen dugun produktu edo zerbitzuarekin izango 
duten harremanean jartzen da fokua, esperientzia-mapen 
eta prototipoen bitartez.

Irisgarritasuna digitalean

Internet da gaur egun informaziora heltzeko biderik 
erabilienetarikoa, eta geroz eta gehiago, tresna 
diskriminatzaile itzela. Informazioa jasotzeko, zabaldu edota 
komunikatzeko sortutako sare horretara populazioaren % 
54k du aukera sarean dauden informazio eta baliabideetara 
heltzeko. Alde batetik, zona batzuetako azpiegitura, 
egoera sozioekonomiko eta teknologikoek ahalbidetzen 
ez dutelako. Bestetik, teknologia eta sarrera bideragarria 
den guneetan ere, jendartearen hainbat sektore mundu 
digitalarekin bat egiteko duten arazo ekonomiko, erabilera-
arazo edo oztopo funtzional edo sentsorialengatik.

Lehenengo egoera horretan sartu gabe, Internet eskuragarri 
duten baina sarean dauden webgune edo espazioetatik 
nabigatzeko zailtasunak dituzten horietan jarri nahiko 
nuke arreta. Askotan ahazten dira webgune eta aplikazioen 
eraikuntzan, erabiltzaile ez-normatiboak. Horiek kontuan 
hartu gabe diseinatzen dugun bakoitzean, ulermen-, 
mugikortasun- edo zentzumen-zailtasunak dituzten 
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Abstract

It seems essential that the products, 
services and spaces we create must 
be designed keepin in mind the users. 
That’s what User Centered Design 
methology do. UCD method it´s really 
established in digital products. What 
would be the benefit of applying this 
methodology in the architecture 
environment?
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Laburpena

Mundu fisikoan zein digitalean sortzen 
diren produktu, zerbitzu eta espazioak, 
erabiltzailea oinarri hartuta garatzea 
ezinbestekoa da. Horretan datza, hain zuzen 
ere, Erabiltzailean Zentratutako Diseinua, 
mundu digitalean egun ezinbestekotzat 
jotzen dugun metodologia. Zeintzuk 
lirateke sistema hori arkitektura-mundura 
helaraztearen onurak?
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erabiltzaileek sarera duten sarbidea zailtzen ari gara. Egungo 
webgune gehienek ez dituzte gutxieneko irisgarritasun-
parametroak betetzen, ondorioz, sortu berri dugun medio 
digital honek, independentzia-aukerak ekarri beharrean, 
oztopoak gehitu dizkie egunerokotasunean langa fisikoak 
saihestu behar dituzten horiei.

Gai eta aspektu honen lanketak, webguneen irisgarritasunak, 
erakarri ninduen lanbide honetara, hain zuzen ere.

Erabiltzaleak aintzat hartzearen garrantzia

Donostiako Arkitektura Eskolan urteak eman ditugu 
galdetzen ea nola den posible, arkitektoen munduan, 
gehiengo batek gaur egun ere, pertsonok ditugun askotariko 
ezaugarriak ahaztea. Askotarikoak gara, gure ezaugarri 
zein jokaeretan. Inguruko ikaskideek eraginda gehienbat, 
diseinuaren fokua pertsonengan, erabiltzaileegan, jartzen 
ikasi nuela esango nuke. Edo saiatzen ginela behintzat.

Garai horretan garatutako proiektuetan, erabiltzaileen 
azterketan jasotakoa proiektuaren garapen-fasera 
helarazteko baliabide, modu eta estrategiak ikastea bota 
nuen faltan. Arkitekturako ikasle bezala, proiektuetan, 
une oro «inposatzen» nuen nire ikuspuntua diseinuetan, 
konturatu gabe, nola jakin gabe, bukaerako emaitza hasieran 
egindako hausnarketetatik guztiz aldenduta geratzen zen 
puntura arte. Izan ere, ez da erraza egia esan, norbere 
jokaera, iritsi eta ikuspuntua alde batera utzi eta beste 
batzuen azalean jartzea sortzen gabiltzanean. Pertsona talde 
batek dituen beharrak asetzeko espazioak, guneak, sareak 
edo produktuak sortzen ditugun bitartekariak izan behar 
dugu eta ez dugu hori ahaztu behar.

Aspektu horretan, erabiltzailearen hasierako ikerketatik 
jasotakoa amaierako produktu, espazio, webgune, aplikazio 
edo eraikinaren diseinura modu zuzenean eta isuririk 
gabe helarazteko moduak garatzea litzateke erronka. Bai 
arkitekturan baita diseinuaren alor guztietan ere.

Behatu, entzun, ulertu

Gaur egungo testuinguruan, diseinua, zentzurik zabalenean 
ulertuta, erabiltzailearen benetako beharretara hurbildu 
beharra dago, dudarik gabe. Diseinu industrial eta digitala 
eredutzat hartuta, erabiltzailea aztertu eta lortutako 
emaitzak modu zuzenean interpretatu eta aplikatzeko, 
zientzia sozialen metodologiak bereganatu dituztela ikus 
dezakegu.

Antropologia eta soziologia bezalako zientziak diseinuaren 
munduan aplikatzen ditugunean, erabiltzaileak behatu, 
kontuan hartu eta dituzten beharrak ulertzeko gai gara. Eta 
beharrak ulertzen ditugun momentuan, diseinuak erabilgarri 
eta bereizgarriak bihurtu daitezke.

Arkitekturaren arloan ere, geroz eta handiagoa da 
erabiltzailea eta haren beharrak aztertzeari ematen 
zaion garrantzia. Hala ere, horren bueltan lan handia egin 
beharra dagoela deritzot, bestela, zentzugabeko proiektu 
errepikagarriak, mega-eraikin ulergaitzak, hiri ez-irisgarriak 
eta espazio ez-erabilgarriak sortzen jarraituko dugu, behin 
eta berriz.
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