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Анотация: В настоящата разработка се разглежда значимостта на
UI/UX, етапите, през които преминава в процесът на изграждане, както и
различни принципи, на които е подчинен, за да ни предостави на финала едно
страхотно потребителско изживяване.
Обектът на разработката е свързан със сравнителен анализ на вече
работещи приложения с цел онлайн поръчка на храна, като предмет на
изследването са www.takeaway.com и www.foodpanda.bg.
Целта е въз основа на направеното проучване и анализи на
съществуващи платформи за поръчване на храна онлайн, да бъде разработено
ново приложение с оптимизиран и подобрен интерфейс, удовлетворяващо
препоръките към съществуващите приложения и изискванията към UI/UX.

Abstract: This development looks at the importance of UI / UX, the stages it
goes through in the build process, and the various principles it underlies to give us a
great user experience at the end.
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The object of the development is related to a comparative analysis of already
running applications for the online ordering of food, the subject of the research are
www.takeaway.com and www.foodpanda.bg.
The aim is, based on the research and analysis of existing online ordering
platforms, to develop a new application with an optimized and improved interface
that meets the recommendations for existing applications and UI / UX requirements.

Глобалната цифрова популация бързо нараства. Пазарът в днешно време
е ожесточено бойно поле, тъй като всички се стремят да осигурят най-доброто,
на което са способни за своите потребители. Все повече компании установяват,
че за да останат конкурентноспособни трябва да инвестират в доброто
потребителско

изживяване.

Дефиницията,

която

се

дава

за

него

от

Международната организация за стандартизация (ISO), е „възприятията и
отговорите на лицата, произтичащи от използването или очакваната употреба
на продукт, система или услуга“. Дизайнът на потребителското изживяване е
процесът, който се използва за създаване на продукти, които предоставят
смислено и подходящо преживяване за потребителите. Това включва всички
страни на взаимодействие между човек и компютър, представите на човек за
аспекти като полезност, лекота на използване и ефективност. Докато
потребителският

опит

е

съвкупност

от

задачи,

фокусирани

върху

оптимизирането на продукта за ефективна и приятна употреба, дизайнът на
потребителския интерфейс (UI) е неговото допълнение - външният вид и
усещането,

представянето

и

интерактивността

на

даден

продукт.

Потребителският интерфейс включва всички контроли, бутони, блокове и
елементи, избора на цветове, дефиниране на корпоративна идентичност и
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следване на най-добрите практики за дизайн, които създават усещането за
продукта и неговия уникален образ.
Задачите, които се решават с настоящата разработка са следните:
1. Проучване нагласата на потребителите и нуждата им от подобен тип
приложения.
2. Анализ на съществуващи приложения с цел онлайн поръчка на храна.
3. Практическа реализация на приложение с подобрен UI/UX.
Дизайнът на мисленето (Design Thinking) е подход за решаване на
проблеми, специфичен за дизайна, който включва оценка на известни аспекти
на проблема и идентифициране на факторите, които допринасят за условията,
водещи до него. В настоящата разработка ще разгледаме петфазния модел,
предложен от Института за дизайн на Hasso-Plattner в Stanford University.
Дизайнът на мисленето се върти около дълбокия интерес за разбиране на
хората, за които проектираме продуктите или услугите, като ни помага да
наблюдаваме и развиваме съпричастност към целевия потребител. Петте фази
според Института за дизайн са следните: съпричастност, дефиниране, идея,
прототип и тест. Важно е да се отбележи, че петте фази не винаги са
последователни. Те не следват някакъв конкретен ред и често могат да се
появят успоредно или да се повтарят. Идеалната крайна точка на дизайнерското
мислене, когато продуктът или услугата удовлетворяват трите теста за
желателност, осъществимост и жизнеспособност.
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Фигура 1 Етапи в процеса на проектиране

Разрастването на онлайн сектора за поръчки на храна неминуемо
поражда нуждата от по-детайлни потребителски изследвания, които да вникнат
в клиентските очаквания от този тип платформи. Използването на добрите
практики на UX процеса и осигуряването на достатъчно време и ресурси за
правилно провеждане на изследвания спестява на бизнеса време и пари в
дългосрочен план.
Глобалният онлайн пазар за доставка на храна достига стойност от 84,6
милиарда щатски долара през 2018 г. Онлайн доставката на храна набира
популярност, както сред потребителите, така и при доставчиците на хранителни
услуги. Приложенията за доставка на храна позволяват на потребителя да
регистрира и поддържа акаунт, за да направи честото поръчване по-удобно.
Клиентите се насочват към онлайн доставка на храна поради нейната лекота,
бързина и прецизност, докато доставчиците на хранителни услуги виждат
потенциал за увеличаване на приходите си.
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През последните няколко години тенденцията на онлайн поръчка на
храни се увеличава. Нарастващото навлизане на смартфони и достъпната
интернет връзка предоставя възможност за много удобно и бързо доставяне на
храна. Онлайн доставката на храна предлага на потребителите голямо
разнообразие, както и удобството да бъде доставена до прага им. Освен това
онлайн доставката на храна предоставя множество предимства на доставчиците
на хранителни услуги, като едно от най-големите и предимства е спестяването
на допълнителен труд за персонала. Наред с икономиите на труд, други основни
предимства на доставката на храна онлайн за доставчиците на хранителни
услуги включват повишена точност и по-проста обработка на онлайн
поръчките, повишено удобство за клиента и други. Онлайн поръчката също
така може да предостави на доставчиците на хранителни услуги ключова
информация за клиентите, която може да бъде полезна за изработване на
промоционални стратегии, като насочени промоции, които създават извън
пиково търсене, както и специални предложения, насочени към определени
сегменти клиенти. В бъдеще пазарът се очаква да достигне 164,5 милиарда
щатски долара до 2024 г., като покаже CAGR от 11,4% през 2019-2024 г.
Разрастването на онлайн сектора за поръчки на храна неминуемо
поражда нуждата от по-детайлни потребителски изследвания, които да вникнат
в клиентските очаквания от този тип платформи. UX носи информация за
компаниите, която помага при създаването на ефективни продуктови стратегии
за разбиране на проблемите, нуждите, действията и мотивацията на
потребителите. Предлагането на по-добри преживявания води до по-голям брой
потребители,

лоялни

към

марката,

което

прави

възвръщаемостта

от

инвестициите в UX голяма. Използването на добрите практики на UX процеса и
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осигуряването на достатъчно време и ресурси за правилно провеждане на
изследвания спестява на бизнеса време и пари в дългосрочен план.
След направено проучване сред потребителите на двата сайта
www.takeaway.com и www.foodpanda.bg се налага изводът, че потребителите
навигират трудно, за да достигнат до целта на поставената им задача.
Потребителите се затрудняват да открият дори и прости неща, като например
ресторант по име. Изборът от ресторанти при въвеждане на локация често е
оскъден. Снимките на храна в едно от приложенията са стокови, което не буди
доверие у потребителите за предлаганите ястия, защото не изглеждат съвсем
реални и други. Ако трябва да цитираме един от отговорите на участник в
проучването то той би бил: “Твърде много решения и твърде разочароващо
накрая”. Изводът е, че и www.takeaway.com и www.foodpanda.bg трябва да
подобрят своят UI/UX дизайн, за да бъде по-интуитивен и удобен за
потребителите, които в противен случай рискуват да изгубят.
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Фигура 1 Анализ на различни технически параметри на foodpanda

Фигура 3 Анализ на различни технически параметри на Takeaway.com
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От теста, направен чрез GTmetrix можем да заключим, че въпреки, че
платформите са едни от водещите както в България, така и в Европа, тяхното
представяне може да бъде подобрено.
Много проучвания показват, че цветът е ключов компонент за
психологическото

въздействие

на

дизайна

върху

потребителите,

като

покупката, която правят в голяма степен зависи от него. Дизайните, които се
вписват в емоциите на потребителя не просто отговорят на нуждите им, а и
осигуряват по-голямо ниво на потребителското изживяване. Теорията на
цветовете и психологическите ефекти, които цветът може да има върху
потребителите, е сложна и често субективна тема, но има някои аспекти, които
могат да бъдат разгледани на по-универсално ниво.
За да създадем дизайн, който ще даде по-добро потребителско
изживяване трябва да получим обратна връзка от потребителите още в ранния
етап на процеса на проектиране. Съобразявайки се с тeopиитe, пpaвилaтa и
пcиxoлoгиятa нa цвeтoвeтe, които мoгaт дa бъдaт eдни oт нaй-мoщнитe мeтoди
зa cъздaвaнe нa дoбъp пoтpeбитeлcĸи aпeл ĸъм нaшитe ĸлиeнти, спряхме
изборът си на комбинация от два цвята, където един от цветовете е водещ.
След като сме избрали цветовата палитра за нашето приложение идва
ред да тестваме и функционалността. Тестването с първо кликване е чудесен
начин да тестваме дали потребителят ще успее успешно да навигира до
желаната цел.
След като тествахме някои функционалности в отделните екрани на
приложението и направихме подобрения в дизайна на зоните, които
затрудняваха потребителите, е време да създадем и своят прототип. Въз основа
на направеният анализ на приложенията Takeway и Foodpanda са направени
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някои подобрения на функционалността, които да допринесат за цялостното
потребителско изживяване, което зависи изключително много от лекотата, с
която потребителите могат да разпознават подходяща информация и да
откриват съдържание. За да разберем различните елементи, които ще обхващат
целостта на нашето приложение трябва да преодолеем хаоса от поставянето им,
като ги категоризираме въз основа на тяхната функция и значение.

Фигура 2 Страница от прототипа
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Следващата стъпка е да тестваме прототипа, за да разберем дали сме
изчистили проблемните зони на етап предходни тестове или приложението се
нуждае от още подобрения. За целта зададохме на потребителите същите
тестовите задачи, които зададохме в конкурентните приложения Takeaway и
Foodpanda на фаза Тест. Целта тук е да разберем дали след направените от нас
промени и подобрения, потребителите се ориентират по-добре и откриват лесно
търсеното. Ако всичко е наред можем да пристъпим към реализация на
приложението.
Направени са тестове за оптимизация като избор на цвят и тестване на
прототипа. Описани са подобренията, които сме направили, както и изборът на
технологии за реализация на приложението.
Изборът ни за

технология за сървърна част падна на MongoDB,

mongoose, за по-голямо удобство, и ExpressJS, който предоставя много
функционалности наготово и сравнително улеснява процеса на разработка и
поддръжка.

Фигура 5 Роля на Mongoose
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Библиотеката, която сме избрали да използваме за клиентската част е
React. ReactJS е JavaScript библиотека с отворен код, която се използва за
изграждане на потребителски

интерфейси

специално за landing page

приложения. Основната цел на React е да бъде бърз, мащабируем и прост, като
позволява преизползване на компонентите на потребителския интерфейс. Той
може да бъде използван и в комбинация с други JavaScript библиотеки или
рамки, като Angular JS и др.
За подобрение на изработката към избраната библиотека добавихме и
Redux. Начинът, по който работи Redux е прост. Има централен state, който
съхранява цялото състояние на приложението като всеки компонент има достъп
до съхраненото състояние, без да се налага да изпраща реквизити от един
компонент в друг.
За да оправдаем изборът си на React пред Angular и Vue направихме
сравнение между трите технологии, като изтъкнахме техните плюсове и
недосътатъци и описахме работата на избраните технологии с част от кода на
разработка. За дизайна и оформление на приложението предпочетохме
MDBootstrap, инструментариум с отворен код, базиран на Bootstrap.
В заключение мога да кажа, че изборът ми на тема на настоящата
разработка беше повлиян от интересите ми в областта на UI/UX дизайна, както
и в реалното му приложение, насочено към потребителите. Описах процеса за
изграждане на UI/UX дизайн, както и различни принципи, които сподпомагат за
по-добро потребителско изживяване.
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Целта, която си поставих с разработването на настоящата тема беше
реализацията на приложение за онлайн поръчки на храна с подобрен UI за подобро потребителско преживяване.
За постигане на тази цел, изпълних няколко основни задачи, дефинирани
в уводната част. Проучих двете най-успешни на Българския пазар приложения
за онлайн поръчки на храна Takeaway и Foodpanda като анализирах
предимствата и недостатъците им. Проведох обширно изследване за нагласата
на потребителите към подобен тип приложения, обобщих и анализирах
резултатите, като успешно идентифицирах нуждите на клиентите и стъпвайки
на грешките, създадох приложение с подобрен UI/UX дизайн.
При практическата разработка на платформата за онлайн поръчки за
храна направих подобрения в цветовата гама на приложението, съобразена с
психологията на цветовете и емоциите, които създават у потребителя.
Подобрих някои функционалности и създадох нови, за да направя навигирането
по-интуитивно и лесно с цел да подобря потребителското преживяване.

Фигура 3 Начална страница на приложението
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