
Techniki i narzędzia do analizTechniki i narzędzia do analizTechniki i narzędzia do analiz Techniki i narzędzia do analiz 
użyteczności portaliużyteczności portaliużyteczności portali użyteczności portali 

internetowychinternetowychinternetowychinternetowych
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Plan prezentacjiPlan prezentacjiPlan prezentacjiPlan prezentacji
 WprowadzenieWprowadzenie WprowadzenieWprowadzenie
 Projektowanie wg. przyjętych konwencjiProjektowanie wg. przyjętych konwencji

 Strona głównaStrona główna
 Ef kt ść i óEf kt ść i ó Efektywność serwisówEfektywność serwisów

 Jak naprawdę użytkownicy korzystają z portali internetowychJak naprawdę użytkownicy korzystają z portali internetowych
 Serwis korporacyjnySerwis korporacyjny
 Serwis eSerwis e commercecommerce Serwis eSerwis e--commercecommerce
 Komunikacja z użytkownikiemKomunikacja z użytkownikiem

 NarzędziaNarzędzia
 Narzędzie do pobierania najistotniejszych informacji o witrynieNarzędzie do pobierania najistotniejszych informacji o witrynie Narzędzie do pobierania najistotniejszych informacji o witrynieNarzędzie do pobierania najistotniejszych informacji o witrynie
 Narzędzie do badania procentowego udziału elementów na stronieNarzędzie do badania procentowego udziału elementów na stronie
 Narzędzie do sprawdzania typografiiNarzędzie do sprawdzania typografii
 Click Tracking (Mouse tracking)Click Tracking (Mouse tracking) Click Tracking (Mouse tracking)Click Tracking (Mouse tracking)
 Eye TrackingEye Tracking
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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie

 Czym jest usability?Czym jest usability?
 Dlaczego użyteczność strony internetowejDlaczego użyteczność strony internetowejDlaczego użyteczność strony internetowej Dlaczego użyteczność strony internetowej 

jest taka ważna?jest taka ważna?
J k ić ż t ść?J k ić ż t ść? Jak poprawić użyteczność?Jak poprawić użyteczność?
 Kiedy zacząć prace nad użytecznościa?Kiedy zacząć prace nad użytecznościa?edy ac ąć p ace ad u y ec ośc aedy ac ąć p ace ad u y ec ośc a
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Czym jest usability?Czym jest usability?Czym jest usability?Czym jest usability?
Pięć najważniejszych elementów składających się na użyteczność, wg Pięć najważniejszych elementów składających się na użyteczność, wg 

J Ni lJ Ni lJ.Nielsena:J.Nielsena:

 LearnabilityLearnability -- zdolność uczenia się, czyli jest to jeden z najbardziej zdolność uczenia się, czyli jest to jeden z najbardziej 
podstawowych atrybutów użytecznościpodstawowych atrybutów użytecznościpodstawowych atrybutów użytecznościpodstawowych atrybutów użyteczności

 EfficiencyEfficiency –– wydajność, atrybut określający efektywność doświadczonego wydajność, atrybut określający efektywność doświadczonego 
użytkownikaużytkownikayy

 MemorabilityMemorability –– zdolność do zapamiętywania, jest to kolejny dość ważny zdolność do zapamiętywania, jest to kolejny dość ważny 
atrybutatrybut

 ErrorsErrors –– błędy, jest to atrybut określający błędy aplikacji, pomaga on błędy, jest to atrybut określający błędy aplikacji, pomaga on 
sprawdzić jak wiele błędów jest popełnianych przez użytkownikówsprawdzić jak wiele błędów jest popełnianych przez użytkowników

 SatisfactionSatisfaction –– satysfakcja, atrybut określający poziom zadowolenia satysfakcja, atrybut określający poziom zadowolenia 
użytkowników podczas korzystania z systemuużytkowników podczas korzystania z systemu
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Dlaczego użyteczność strony Dlaczego użyteczność strony 
internetowej jest taka ważna?internetowej jest taka ważna?

 W sieci użyteczność jest podstawowym warunkiem dlaW sieci użyteczność jest podstawowym warunkiem dla W sieci, użyteczność jest podstawowym warunkiem dla W sieci, użyteczność jest podstawowym warunkiem dla 
przetrwania witryny. przetrwania witryny. 

 Jeżeli strona jest skomplikowana i trudna w użyciu, Jeżeli strona jest skomplikowana i trudna w użyciu, j p yj p y
internauta ją opuści. internauta ją opuści. 

 Jeżeli zgubi się na niej i nie będzie miał powrotu do Jeżeli zgubi się na niej i nie będzie miał powrotu do 
miejsca które rozpoznaje opuści jąmiejsca które rozpoznaje opuści jąmiejsca które rozpoznaje, opuści ją. miejsca które rozpoznaje, opuści ją. 

 Jeżeli informacje zawarte na stronie są trudne do Jeżeli informacje zawarte na stronie są trudne do 
rozczytania, opuści on ją. rozczytania, opuści on ją. 
U k ik i b d i ł i k ji b ł i d jU k ik i b d i ł i k ji b ł i d j Użytkownik nie będzie czytał instrukcji obsługi danej Użytkownik nie będzie czytał instrukcji obsługi danej 
strony internetowej czy też w nieskończoność szukał na strony internetowej czy też w nieskończoność szukał na 
niej żądanych informacji, opuści jąniej żądanych informacji, opuści jąj ą y j p jąj ą y j p ją

 Większość internautów opuści daną witrynę przy Większość internautów opuści daną witrynę przy 
pierwszym napotkanym problemie. pierwszym napotkanym problemie. 
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Jak poprawić użyteczność?Jak poprawić użyteczność?Jak poprawić użyteczność?Jak poprawić użyteczność?
Najbardziej podstawową i przydatną metodą jest testowanie przyNajbardziej podstawową i przydatną metodą jest testowanie przyNajbardziej podstawową  i przydatną metodą jest testowanie przyNajbardziej podstawową  i przydatną metodą jest testowanie przy
pomocy użytkowników, które składa się z trzech podstawowychpomocy użytkowników, które składa się z trzech podstawowych
elementów:elementów:

 Znaleźć kilku użytkowników portalu, takich jak klienci w eZnaleźć kilku użytkowników portalu, takich jak klienci w e--commerce commerce 
lub pracownicy w przypadku intranetulub pracownicy w przypadku intranetu
P ić i h k i kilk d ń d j k iP ić i h k i kilk d ń d j k i Poprosić ich o wykonanie kilku zadań na danym projekciePoprosić ich o wykonanie kilku zadań na danym projekcie

 Obserwować co robią użytkownicy, które z ich zadań kończą się Obserwować co robią użytkownicy, które z ich zadań kończą się 
sukcesem a które porażką, pozwolić im podzielić się ich sukcesem a które porażką, pozwolić im podzielić się ich 
spostrzeżeniamispostrzeżeniamispostrzeżeniami. spostrzeżeniami. 

N l ż i t ć b t t ć ż tk ikó b lić iN l ż i t ć b t t ć ż tk ikó b lić iNależy pamiętać aby testować użytkowników osobno oraz pozwolić im Należy pamiętać aby testować użytkowników osobno oraz pozwolić im 
samodzielnie rozwiązać problem. samodzielnie rozwiązać problem. 
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Kiedy rozpocząć prace nad Kiedy rozpocząć prace nad 
użytecznościąużytecznością??

 Użyteczność odgrywa rolę na każdym etapie Użyteczność odgrywa rolę na każdym etapie 
procesu projektowania. procesu projektowania. 
 Dobrym sposobem jest przeprowadzanie wielu Dobrym sposobem jest przeprowadzanie wielu 

indywidualnych badań, które są szybkie i tanie. indywidualnych badań, które są szybkie i tanie. y y yy y y
 Najlepszym momentem jest faza planowania Najlepszym momentem jest faza planowania 

projektu, ponieważ pomoże to nam już wprojektu, ponieważ pomoże to nam już wprojektu, ponieważ pomoże to nam już w projektu, ponieważ pomoże to nam już w 
pierwszych fazach tworzenia wykryć istotniejsze pierwszych fazach tworzenia wykryć istotniejsze 
błędy, które w przyszłości mogłyby byćbłędy, które w przyszłości mogłyby byćbłędy, które w przyszłości mogłyby być błędy, które w przyszłości mogłyby być 
kosztowne i uciążliwe w naprawie. kosztowne i uciążliwe w naprawie. 
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Projektowanie według przyjętych Projektowanie według przyjętych 
konwencjikonwencji

 Czas ładowaniaCzas ładowania
 Podstawowy układ i elementy stronyPodstawowy układ i elementy stronyPodstawowy układ i elementy stronyPodstawowy układ i elementy strony
 NawigacjaNawigacja
 ReklamyReklamy
 TypografiaTypografiaTypografiaTypografia
 KomunikatyKomunikaty
 GrafikaGrafika
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Czas ładowaniaCzas ładowaniaCzas ładowaniaCzas ładowania

Kilka sposobów na skrócenie czasu ładowania strony:Kilka sposobów na skrócenie czasu ładowania strony:

 Optymalizacja grafiki Optymalizacja grafiki 
 MiniaturkiMiniaturki
 Redukcja kodu Redukcja kodu 

U ik ć ż i likó hU ik ć ż i likó h Unikać używania plików muzycznych.Unikać używania plików muzycznych.
 Umieścić stronę na jednym serwerze a bazę danych na innym.Umieścić stronę na jednym serwerze a bazę danych na innym.
 Stosować mniejszą liczbę PHP, ramek, baz danych.Stosować mniejszą liczbę PHP, ramek, baz danych.
 Używać ukośnika na końcu nazwy witryny, który będzie wskazywał na to, że jest to katalog stron.Używać ukośnika na końcu nazwy witryny, który będzie wskazywał na to, że jest to katalog stron.
 U i ś ić it ki j kl hU i ś ić it ki j kl h
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 Umieścić witrynę na wysokiej klasy serwerach.Umieścić witrynę na wysokiej klasy serwerach.



Podstawowy układ i elementy Podstawowy układ i elementy 
stronystrony

 Szerokość stronySzerokość strony Szerokość stronySzerokość strony
 3 podstawowe kryteria3 podstawowe kryteria

(widoczność, czytelność, estetyka)(widoczność, czytelność, estetyka)
 Układ strony (sztywny płynny)Układ strony (sztywny płynny) Układ strony (sztywny, płynny)Układ strony (sztywny, płynny)
 Długość strony (maksymalnie 2,5 dł. ekranu)Długość strony (maksymalnie 2,5 dł. ekranu)
 Ramki Ramki 

LL LogoLogo
 Umiejscowienie Umiejscowienie 

(lewy górny róg 84%, prawy górny róg 6%, u góry po środku strony 6%, (lewy górny róg 84%, prawy górny róg 6%, u góry po środku strony 6%, 
inne miejsce 4%)inne miejsce 4%)inne miejsce 4%)inne miejsce 4%)

 Wyszukiwarka (wielkość, umiejscowienie, etykieta)Wyszukiwarka (wielkość, umiejscowienie, etykieta)
 Wielkość (min 25Wielkość (min 25--30 znaków)30 znaków)
 Umiejscowienie (górny róg 35% dolny róg 30% u góry pośrodku 14%Umiejscowienie (górny róg 35% dolny róg 30% u góry pośrodku 14% Umiejscowienie (górny róg 35%, dolny róg 30%, u góry pośrodku 14%, Umiejscowienie (górny róg 35%, dolny róg 30%, u góry pośrodku 14%, 

w środku po lewej 12%, w innym miejscu 12%)w środku po lewej 12%, w innym miejscu 12%)
 Etykieta (Search 42%, Go 40%, Find 9%, Find it 5%)Etykieta (Search 42%, Go 40%, Find 9%, Find it 5%)
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NawigacjaNawigacjaNawigacjaNawigacja
Kilk d j k t ć i j jKilk d j k t ć i j jKilka porad jak stworzyć poprawną nawigację na naszej Kilka porad jak stworzyć poprawną nawigację na naszej 

stronie:stronie:

 Główny obszar z elementami nawigacyjnymi powinien Główny obszar z elementami nawigacyjnymi powinien 
znajdować w łatwo zauważalnym miejscu. znajdować w łatwo zauważalnym miejscu. j y jj y j

 Elementy w obszarze nawigacyjnym powinny być Elementy w obszarze nawigacyjnym powinny być 
pogrupowanepogrupowane
Ni i ć kilk b h i j h łNi i ć kilk b h i j h ł Nie umieszczać w kilku obszarach nawigacyjnych łączy Nie umieszczać w kilku obszarach nawigacyjnych łączy 
podobnego typu.podobnego typu.

 Nie umieszczać na stronie głównej aktywnego łącza doNie umieszczać na stronie głównej aktywnego łącza do Nie umieszczać na stronie głównej aktywnego łącza do Nie umieszczać na stronie głównej aktywnego łącza do 
tej strony.tej strony.

 Nie wykorzystywać ikon zamiast tekstu. Nie wykorzystywać ikon zamiast tekstu. 
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ReklamyReklamyReklamyReklamy
Kilka podstawowych zasad którymi powinniśmy się kierować tworząc reklamyKilka podstawowych zasad którymi powinniśmy się kierować tworząc reklamyKilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować tworząc reklamy Kilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować tworząc reklamy 

zamieszczane w serwisach www:zamieszczane w serwisach www:

 Reklamy umieszczone na jednej stronie nie powinny się na siebie nakładaćReklamy umieszczone na jednej stronie nie powinny się na siebie nakładaćReklamy umieszczone na jednej stronie nie powinny się na siebie nakładaćReklamy umieszczone na jednej stronie nie powinny się na siebie nakładać
 Po kliknięciu w dana reklamę powinniśmy zostać przekierowani do Po kliknięciu w dana reklamę powinniśmy zostać przekierowani do 

prawidłowej pod strony, prawidłowej pod strony, 
 Reklama powinna trafiać w sedno Reklama powinna trafiać w sedno 
 Powinniśmy stosować reklamy kontekstowe Powinniśmy stosować reklamy kontekstowe –– czyli dopasowujące się do czyli dopasowujące się do 

wymagań użytkownika. (AdSense, AdWord, reklamy produktów w sklepie wymagań użytkownika. (AdSense, AdWord, reklamy produktów w sklepie 
internetowym)internetowym)

 W przypadku banerów reklamowych powinniśmy umieścić zdjęcie i cenęW przypadku banerów reklamowych powinniśmy umieścić zdjęcie i cenęW przypadku banerów reklamowych, powinniśmy umieścić zdjęcie i cenę W przypadku banerów reklamowych, powinniśmy umieścić zdjęcie i cenę 
lub procent promocji.lub procent promocji.

 Reklamy zewnętrzne (uważać na ogłoszenia sprzeczne z polityką naszej Reklamy zewnętrzne (uważać na ogłoszenia sprzeczne z polityką naszej 
firmy jak również na reklamę konkurencji)firmy jak również na reklamę konkurencji)

 Dobry pomysł Dobry pomysł –– reklama musi się wyróżniać, jeżeli nie posiadamy dobrego reklama musi się wyróżniać, jeżeli nie posiadamy dobrego 
pomysłu na reklamę, lepiej jest jej w ogóle nie tworzyć, co zaoszczędzi nam pomysłu na reklamę, lepiej jest jej w ogóle nie tworzyć, co zaoszczędzi nam 
czasu i pieniędzy.czasu i pieniędzy.
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TypografiaTypografiaTypografiaTypografia
Kilka zasad którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia typografii naszegoKilka zasad którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia typografii naszegoKilka zasad, którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia typografii naszego Kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia typografii naszego 

serwisu:serwisu:

 Długość liniDługość lini –– max. połowa szerokości ekranu, optymalnie jest to od 60 do 70 max. połowa szerokości ekranu, optymalnie jest to od 60 do 70 
znaków czyli od 8 do 10 centymetrówznaków czyli od 8 do 10 centymetrówznaków, czyli od 8 do 10 centymetrów. znaków, czyli od 8 do 10 centymetrów. 

 CzcionkaCzcionka –– „Verdana” i „Verdana” i „Georgia”„Georgia”, stosować czcionki bezszeryfowe, stosować czcionki bezszeryfowe
 Stopień pismaStopień pisma –– nie powinno ustawiać się na stałe wielkości liter. nie powinno ustawiać się na stałe wielkości liter. 
 AkapityAkapity –– nie ma żadnych ściśle określonych reguł określających fakt czy akapity nie ma żadnych ściśle określonych reguł określających fakt czy akapity 

i b ć t i h i t t h ii b ć t i h i t t h ipowinny być stosowane w serwisach internetowych czy nie.powinny być stosowane w serwisach internetowych czy nie.
 Odstępy pomiędzy kolejnymi akapitamiOdstępy pomiędzy kolejnymi akapitami –– bardzo ważne jest wyraźne zaznaczenie bardzo ważne jest wyraźne zaznaczenie 

i oddzielenie akapitów. i oddzielenie akapitów. 
 Wcięcie akapitoweWcięcie akapitowe –– według przyjętych standardów nie powinno jednocześnie według przyjętych standardów nie powinno jednocześnie 

stosować się go z odstępem pomiędzy kolejnymi akapitamistosować się go z odstępem pomiędzy kolejnymi akapitami
 WyrównanieWyrównanie ––W przypadku wierszy o długości 50W przypadku wierszy o długości 50--60 znaków nie należy stosować 60 znaków nie należy stosować 

wyrównania do obu marginesów, dla dłuższych wierszy powinniśmy stosować wyżej wyrównania do obu marginesów, dla dłuższych wierszy powinniśmy stosować wyżej 
wymienione wyrównanie, dzięki któremu zwiększy się przejrzystość.wymienione wyrównanie, dzięki któremu zwiększy się przejrzystość.

 Wyrazy jednoliteroweWyrazy jednoliterowe –– w Polsce został ogólnie przyjęty zwyczaj nie zostawiania na w Polsce został ogólnie przyjęty zwyczaj nie zostawiania na 
końcu wiersza jednoliterowych wyrazów, którego powinniśmy przestrzegać.końcu wiersza jednoliterowych wyrazów, którego powinniśmy przestrzegać.
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KomunikatyKomunikatyKomunikatyKomunikaty
Kilka zasad którymi powinniśmy się kierować projektująć komunikaty oKilka zasad którymi powinniśmy się kierować projektująć komunikaty oKilka zasad, którymi powinniśmy się kierować projektująć komunikaty o Kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować projektująć komunikaty o 

błędach:błędach:

 Za każdym razem kiedy pojawi się błąd powinien pojawić sięZa każdym razem kiedy pojawi się błąd powinien pojawić się Za każdym razem kiedy pojawi się błąd, powinien pojawić się Za każdym razem kiedy pojawi się błąd, powinien pojawić się 
komunikat o jego wystąpieniu. komunikat o jego wystąpieniu. 

 Widoczność komunikatu o błędzie Widoczność komunikatu o błędzie –– pojawia się w miejscu w którym pojawia się w miejscu w którym 
wystąpił wyróżnia sięwystąpił wyróżnia sięwystąpił, wyróżnia się wystąpił, wyróżnia się 

 Spójność Spójność –– komunikaty w całej witrynie powinny wyglądać komunikaty w całej witrynie powinny wyglądać 
identycznie identycznie 

 Treść komunikatówTreść komunikatów –– powinniśmy otrzymać informacje o tym jakipowinniśmy otrzymać informacje o tym jakiTreść komunikatów Treść komunikatów powinniśmy otrzymać informacje o tym jaki powinniśmy otrzymać informacje o tym jaki 
błąd się pojawił, o miejscu jego wystąpienia oraz krótką  instrukcję błąd się pojawił, o miejscu jego wystąpienia oraz krótką  instrukcję 
co dalej zrobić aby go rozwiązać. W przypadku dłuższych instrukcji co dalej zrobić aby go rozwiązać. W przypadku dłuższych instrukcji 
tekst powinien zostać rozbity na podpunkty, w celu zapewnienia tekst powinien zostać rozbity na podpunkty, w celu zapewnienia 

i k k f t d t i I t t i f j ii k k f t d t i I t t i f j iwiększego komfortu podczas czytania. Istotne informacje powinny większego komfortu podczas czytania. Istotne informacje powinny 
dodatkowo zostać pogrubione lub nawet mieć inny kolordodatkowo zostać pogrubione lub nawet mieć inny kolor

 Należy informować użytkownika o alternatywnych rozwiązaniach Należy informować użytkownika o alternatywnych rozwiązaniach 
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GrafikaGrafikaGrafikaGrafika
Kilka podstawowych zasad którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia grafiki dla naszejKilka podstawowych zasad którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia grafiki dla naszejKilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia grafiki dla naszej Kilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować podczas tworzenia grafiki dla naszej 

witryny:witryny:

 Elementy graficzne powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach, a nie tylko dla Elementy graficzne powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach, a nie tylko dla 
dekoracji witryny. dekoracji witryny. j y yj y y

 W przypadku, kiedy znaczenie zdjęć nie jest jednoznaczne, powinniśmy dodać do nich etykietę. W przypadku, kiedy znaczenie zdjęć nie jest jednoznaczne, powinniśmy dodać do nich etykietę. 
 Trzeba edytować obrazy względem rozmiaru strony. Trzeba edytować obrazy względem rozmiaru strony. 
 Unikać stosowania obrazów służących jako tło dla tekstu. Unikać stosowania obrazów służących jako tło dla tekstu. 
 Nie należy animować kluczowych elementów strony. Nie należy animować kluczowych elementów strony. y y yy y y
 Ograniczyć używanie wyszukanego formatowania tekstu, może to odwrócić uwagę internauty od Ograniczyć używanie wyszukanego formatowania tekstu, może to odwrócić uwagę internauty od 

znaczenia słów.znaczenia słów.
 Stosować kontrastujące kolory tła i czcionki, sprawi to że nasz tekst będzie bardziej czytelny.Stosować kontrastujące kolory tła i czcionki, sprawi to że nasz tekst będzie bardziej czytelny.
 Umiarkowane używanie obrazów (średnio 3 na str. Głównej, nie więcej jak 5Umiarkowane używanie obrazów (średnio 3 na str. Głównej, nie więcej jak 5--15% pow. strony)15% pow. strony)
 Korzystać z opcjonalnego tekstu dodawanego do zdjęć za pomocą atrybutu ALT Korzystać z opcjonalnego tekstu dodawanego do zdjęć za pomocą atrybutu ALT 
 Umiarkowane stosowanie wideo, animacji i dźwiękuUmiarkowane stosowanie wideo, animacji i dźwięku
 Logo organizacji Logo organizacji –– należy pamiętać o umieszczeniu logo firmy na każdej ze stronnależy pamiętać o umieszczeniu logo firmy na każdej ze stron
 Stosować elementy ze świata rzeczywistego Stosować elementy ze świata rzeczywistego 
 Miniatury obrazówMiniatury obrazów
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Efektywność serwisówEfektywność serwisówEfektywność serwisówEfektywność serwisów

 Jak naprawdę użytkownicy korzystają z portali Jak naprawdę użytkownicy korzystają z portali 
internetowych?internetowych?
 Efektywność serwisów korporacyjnychEfektywność serwisów korporacyjnych
 Efektywność w eEfektywność w e--commercecommerceEfektywność w eEfektywność w e commercecommerce
 Komunikacja z użytkownikiemKomunikacja z użytkownikiem
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Jak naprawdę użytkownicy Jak naprawdę użytkownicy 
korzystają z portali internetowychkorzystają z portali internetowych
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Efektywność serwisów Efektywność serwisów 
korporacyjnychkorporacyjnych
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Efektywność w eEfektywność w e commercecommerceEfektywność w eEfektywność w e--commercecommerce
Kilka sposobów na zwiększenie efektywnościKilka sposobów na zwiększenie efektywnościKilka sposobów na zwiększenie efektywności Kilka sposobów na zwiększenie efektywności 

 Identyfikacja użytkowników po ich adresie email Identyfikacja użytkowników po ich adresie email 
 Dzielenie etapu zamawiania towaru na poszczególne etapy Dzielenie etapu zamawiania towaru na poszczególne etapy 
 Mówić użytkownikowi gdzie się znajduje i dokąd zmierza Mówić użytkownikowi gdzie się znajduje i dokąd zmierza 

U i i iU i i i Upraszczanie procesu zamawiania Upraszczanie procesu zamawiania 
 Używać wyjaśnień w przypadku niestandardowych pól Używać wyjaśnień w przypadku niestandardowych pól 
 Oznaczyć pola wymagane do wypełnienia Oznaczyć pola wymagane do wypełnienia 
 Budowanie zaufania Budowanie zaufania 
 Potwierdzenie zakupu (podsumowanie)Potwierdzenie zakupu (podsumowanie)p (p )p (p )
 Email potwierdzający zamówienie (zawierający: numer zlecenia, informacje o zakupionych przedmiotach jaki i ich Email potwierdzający zamówienie (zawierający: numer zlecenia, informacje o zakupionych przedmiotach jaki i ich 

cenę oraz numer kontaktowy do firmy)cenę oraz numer kontaktowy do firmy)

Kilka sztuczek marketingowych w celu zwiększenia efektywności Kilka sztuczek marketingowych w celu zwiększenia efektywności 

 Przycisk „poleć znajomemu” umiejscowiony przy danym produkciePrzycisk „poleć znajomemu” umiejscowiony przy danym produkcie
 Wyraźne podkreślenie możliwości ekspresowej dostawyWyraźne podkreślenie możliwości ekspresowej dostawy
 Możliwość wyszukiwania w wybranych kategoriach cenowychMożliwość wyszukiwania w wybranych kategoriach cenowych
 Zapamiętywanie wcześniej zalogowanego klientaZapamiętywanie wcześniej zalogowanego klienta
 Umożliwienie składania zamówienia również za pomocą maila bądź faksuUmożliwienie składania zamówienia również za pomocą maila bądź faksu Umożliwienie składania zamówienia również za pomocą maila bądź faksuUmożliwienie składania zamówienia również za pomocą maila bądź faksu
 Możliwość pomocy Np. telefonicznej dokonywania zakupówMożliwość pomocy Np. telefonicznej dokonywania zakupów
 Udostępnienie opinii innych użytkowników na temat sklepu jak i danego produktuUdostępnienie opinii innych użytkowników na temat sklepu jak i danego produktu
 Umieszczanie cen na banerach reklamowych Umieszczanie cen na banerach reklamowych 
 Udostępnienie możliwości porównywania produktówUdostępnienie możliwości porównywania produktów
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Komunikacja z użytkownikiemKomunikacja z użytkownikiemj yj y
Główne zasady postępowania, jak stworzyć poprawną interakcje z użytkownikiem wg. J. Nielsena:Główne zasady postępowania, jak stworzyć poprawną interakcje z użytkownikiem wg. J. Nielsena:

 Stwórz prosty i naturalny dialogStwórz prosty i naturalny dialog
 Widoczny status systemuWidoczny status systemuWidoczny status systemu Widoczny status systemu 
 Zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistościąZgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością
 Pełna kontrola przez użytkownikaPełna kontrola przez użytkownika

 Używaj języka użytkownikaUżywaj języka użytkownika
 Język fachowy, ale bez żargonu, bez terminów informatycznych, skojarzenia z naturalnymi pojęciamiJęzyk fachowy, ale bez żargonu, bez terminów informatycznych, skojarzenia z naturalnymi pojęciami

 Nie obciążaj pamięci użytkownikaNie obciążaj pamięci użytkownikaą j p ę yą j p ę y
 Umiar i estetyka Umiar i estetyka –– Dialog nie powinien zawierać informacji niepotrzebnych. Dialog nie powinien zawierać informacji niepotrzebnych. 

 Zachowaj spójność dialoguZachowaj spójność dialogu
 Używaj tych samych słów, symboli, sytuacji i działań w całym produkcie. Używaj tych samych słów, symboli, sytuacji i działań w całym produkcie. 

 Zapewnij informację zwrotnaZapewnij informację zwrotna
 Użytkownik powinien być stale informowany o tym co się dzieje, jak system interpretuje jego polecenia. Użytkownik powinien być stale informowany o tym co się dzieje, jak system interpretuje jego polecenia. 
 Czas odpowiedzi Czas odpowiedzi ––0,1s 0,1s -- jako „natychmiastowa”, 1,0s jako „natychmiastowa”, 1,0s -- tok myślenia użytkownika jest niezaburzony, ale opóźnienie jest tok myślenia użytkownika jest niezaburzony, ale opóźnienie jest 

zauważalne, 10s zauważalne, 10s -- granica utrzymania uwagi skoncentrowanej na dialogu, >10s granica utrzymania uwagi skoncentrowanej na dialogu, >10s -- użytkownik chciałby wykonać inne czynności w użytkownik chciałby wykonać inne czynności w 
trakcie oczekiwania.trakcie oczekiwania.

 Zapewnij dobrze oznakowane wyjściaZapewnij dobrze oznakowane wyjścia
 Użytkownicy nie lubią uczucia niepewności. Użytkownicy nie lubią uczucia niepewności. 
 „Wyjście awaryjne” powinno być dostępne z każdego miejsca w systemie (z każdego ekranu).„Wyjście awaryjne” powinno być dostępne z każdego miejsca w systemie (z każdego ekranu).yj yj p y ęp g j y ( g )yj yj p y ęp g j y ( g )
 Typowe rozwiązania: Cancel, Undo, Pause, Quit, WsteczTypowe rozwiązania: Cancel, Undo, Pause, Quit, Wstecz

 Zapewnij możliwość pracy na skrótyZapewnij możliwość pracy na skróty
 Praca na skróty zapewnia szybszą pracę zaawansowanym użytkownikom, zwiększa skuteczność i elastyczność.Praca na skróty zapewnia szybszą pracę zaawansowanym użytkownikom, zwiększa skuteczność i elastyczność.
 Pozwól użytkownikowi dopasować uruchamianie najczęstszych funkcji.Pozwól użytkownikowi dopasować uruchamianie najczęstszych funkcji.

 Zapobiegaj powstawaniu błędówZapobiegaj powstawaniu błędów
 Zapobieganie błędom opłaca się bardziej niż projektowanie lepszych komunikatorów i doskonalenie obsługi błędów.Zapobieganie błędom opłaca się bardziej niż projektowanie lepszych komunikatorów i doskonalenie obsługi błędów.
 Wygląd obiektu jednoznacznie sugerujący jak go używaćWygląd obiektu jednoznacznie sugerujący jak go używać

 Zapewnij dobre komunikaty o błędachZapewnij dobre komunikaty o błędach
 Obsługa błędów Obsługa błędów –– Komunikaty o błędach: powinny być w potocznym językuKomunikaty o błędach: powinny być w potocznym języku

 Zadbaj o pomoc i dokumentacjęZadbaj o pomoc i dokumentację
 Pomoc onPomoc on line oraz dokumentacja powinna: być podzielona na sekcje posiadać indeks tematówline oraz dokumentacja powinna: być podzielona na sekcje posiadać indeks tematów
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 Pomoc onPomoc on--line oraz dokumentacja powinna: być podzielona na sekcje, posiadać indeks tematów.line oraz dokumentacja powinna: być podzielona na sekcje, posiadać indeks tematów.



NarzędziaNarzędziaNarzędziaNarzędzia

 Narzędzie do pobierania najistotniejszych Narzędzie do pobierania najistotniejszych 
informacji o witrynieinformacji o witryniej yj y
 Narzędzie do badania procentowego Narzędzie do badania procentowego 

udziału elementów na stronieudziału elementów na stronieudziału elementów na stronieudziału elementów na stronie
 Narzędzie do sprawdzania typografiiNarzędzie do sprawdzania typografii
 Click Tracking (Mouse tracking)Click Tracking (Mouse tracking)
 E e trackingE e tracking Eye trackingEye tracking
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Narzędzie do pobierania Narzędzie do pobierania 
najistotniejszych informacji onajistotniejszych informacji onajistotniejszych informacji o najistotniejszych informacji o 

witryniewitrynieyy
 Odczytywane są informacje zawarte w Odczytywane są informacje zawarte w 

nagłówku szukanej strony (biblioteka CURL nagłówku szukanej strony (biblioteka CURL 
dołączana jako rozszerzenie do interpretera dołączana jako rozszerzenie do interpretera 
PHP)PHP)PHP)PHP)

 Odczyt danych dotyczących pozycji strony w Odczyt danych dotyczących pozycji strony w 
różnych serwisach wyszukiwawczychróżnych serwisach wyszukiwawczych

 Sekcja walidacja strony Znajdują się tuSekcja walidacja strony Znajdują się tuSekcja walidacja strony. Znajdują się tu Sekcja walidacja strony. Znajdują się tu 
zewnętrzne odnośniki do aplikacji / serwisówzewnętrzne odnośniki do aplikacji / serwisów

 ogólne statystyki dotyczące analizowanej ogólne statystyki dotyczące analizowanej 
strony (wykorzystano API Google Chart do strony (wykorzystano API Google Chart do 

i k ó bibli t ki k ó bibli t kgenerowania wykresów, biblioteka generowania wykresów, biblioteka 
opensource opensource XML/SWF ChartsXML/SWF Charts -- do do 
dynamicznego generowanie wykresu dynamicznego generowanie wykresu 
słupkowego w technologii Flash słupkowego w technologii Flash 

k j i i lk ść t hk j i i lk ść t hpokazującego czas i wielkość wczytywanych pokazującego czas i wielkość wczytywanych 
elementów analizowanej strony) elementów analizowanej strony) 
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Narzędzie do badania Narzędzie do badania 
procentowego udziału elementówprocentowego udziału elementówprocentowego udziału elementów procentowego udziału elementów 

na stroniena stronie
 PHP PHP -- do uploadu plików graficznych z zrzutami do uploadu plików graficznych z zrzutami 

ekranu stron internetowychekranu stron internetowych

 Javascript Javascript 
 Jquery framework upraszczający nawigację po Jquery framework upraszczający nawigację po 

elementach DOM na stronie www. elementach DOM na stronie www. 
JCJC l i d Jl i d J d id i JCrop JCrop –– plugin do Jquery plugin do Jquery -- do generowania do generowania 
zaznaczeń na elementach graficznych.zaznaczeń na elementach graficznych.

 AJAX AJAX -- do dynamicznego ładowania zrzutów do dynamicznego ładowania zrzutów 
ekranu (czyli bez potrzeby ponownegoekranu (czyli bez potrzeby ponownegoekranu (czyli bez potrzeby ponownego ekranu (czyli bez potrzeby ponownego 
przeładowywania całego dokumentu, w sposób przeładowywania całego dokumentu, w sposób 
asynchroniczny).asynchroniczny).

 W kW k G l Ch tG l Ch t k t APIk t API Wykres Wykres -- Google Charts Google Charts -- wykorzystane API wykorzystane API 
Google Charts, do generowania dynamicznych Google Charts, do generowania dynamicznych 
wykresów. wykresów. 
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Narzędzie do sprawdzania Narzędzie do sprawdzania 
typografiitypografii

 JavaScriptJavaScriptpp
 Paleta wyboru koloru Paleta wyboru koloru --

darmowy kod ze strony darmowy kod ze strony 
http://www.freehttp://www.free--colorcolor--
picker.com/picker.com/

 Algorytm na jasność Algorytm na jasność 
miedzy tłem a czcionkąmiedzy tłem a czcionką
Al t k t tAl t k t t Algorytm na kontrast Algorytm na kontrast 
miedzy tłem a czcionkąmiedzy tłem a czcionką
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Click Tracking (Mouse tracking)Click Tracking (Mouse tracking)Click Tracking (Mouse tracking)Click Tracking (Mouse tracking)

•• AJAX AJAX –– wykorzystane do wysyłania wykorzystane do wysyłania 
informacji o kliknięciach do serwera informacji o kliknięciach do serwera 
który zapisuje dane w bazie do który zapisuje dane w bazie do 
późniejszej analizypóźniejszej analizypóźniejszej analizy. późniejszej analizy. 

•• PHP i mySql (ale może być dowolnie PHP i mySql (ale może być dowolnie 
inna) inna) -- wykorzystywane do wykorzystywane do 
przechowywania danych (baza danych) przechowywania danych (baza danych) 

d d i d i d id d i d i d ioraz do odpowiedniego dynamicznego oraz do odpowiedniego dynamicznego 
przetwarzania danych i generowania przetwarzania danych i generowania 
odpowiedniej mapy kliknięć bądź mapy odpowiedniej mapy kliknięć bądź mapy 
ciepłaciepła

•• generowanie mapy ciepła generowanie mapy ciepła -- biblioteka biblioteka 
open source (Tempest for PHP). open source (Tempest for PHP). 
Biblioteka ma swoją implementację dla Biblioteka ma swoją implementację dla 
kilku języków programowaniakilku języków programowaniakilku języków programowania. kilku języków programowania. 
Podstawowym zastosowaniem Podstawowym zastosowaniem 
biblioteki jest generowanie map ciepła biblioteki jest generowanie map ciepła 
na podstawie podanego zestawu na podstawie podanego zestawu 
danychdanych
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Eye trackingEye trackingEye trackingEye tracking

•• generowanie mapy generowanie mapy 
ciepła ciepła -- biblioteka open biblioteka open 
source (Tempest forsource (Tempest forsource (Tempest for source (Tempest for 
PHP). Biblioteka ma PHP). Biblioteka ma 
swoją implementację swoją implementację 
dla kilku językówdla kilku językówdla kilku języków dla kilku języków 
programowania. programowania. 
Podstawowym Podstawowym 
zastosowaniemzastosowaniemzastosowaniem zastosowaniem 
biblioteki jest biblioteki jest 
generowanie map generowanie map 
ciepła na podstawieciepła na podstawieciepła na podstawie ciepła na podstawie 
podanego zestawu podanego zestawu 
danych. danych. 
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PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie

Narzędzia dostępne pod adresem:Narzędzia dostępne pod adresem:Narzędzia dostępne pod adresem:Narzędzia dostępne pod adresem:

www.tomproj.yum.plwww.tomproj.yum.pl
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