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Wprowadzenie
Testowaną aplikacją jest popularny program komunikacyjny Gadu-
Gadu, firmy sms-express.com Sp. z o.o. Program został wybrany ze 
względu na jego ogromną popularność oraz duą ilośc problemów 
związanych z uytecznością.

Adres internetowy aplikacji to www.gadu-gadu.pl.

Program był testowany na dwóch stanowiskach:
• Pentium III 800 MHz, 640 MB RAM, 

Windows XP Professional, 
wersja 5.0.1 programu

• AMD Duron 800 MHz, 640 MB RAM, 
Windows 2000 Professional,
wersja 5.0.0 programu

Georgiosa Furkiotisa

APLIKACJA

KONFIGURACJA

PODZIĘKOWANIA DLA



Spis problemów
ROZMOWA

#1 Brak moliwości przerwania wysyłania tekstu do drugiej osoby
#2 Postępujące spowolnienie w przypadku dłuszych rozmów
#3 Niekontrolowane przełączanie się okien z rozmową
#4 Brak oznaczenia okna z rozmową, w którym pojawiła się nowa 

wypowiedź
#5 Brak moliwości zdefiniowania podziału okna z rozmową
#6 Utrata aktywności okna z rozmową po wczytaniu bannera reklamowego
#7 Długi czas wyświetlania listy z emotikonami
#8 Zbyt mała lista z emotikonami
#9 Zbyt mały aktywny obszar przy emotikonach
#10 Przemieszczanie się emotikon na liście
#11 Przy wyborze emotikony okno z rozmową traci aktywację
#12 Nieadekwatne do stanu rzeczywistego stany przycisków pogrubienia, 

kursywy i podkreślenia
#13 Niezgodność typów kursorów w oknie z rozmową
#14 Zapominanie połoeń okien z rozmową między sesjami
#15 Nieoznaczony przycisk wywołujący menu w oknie z rozmową

GŁÓWNE OKNO
#16 Brak jawnej informacji o stanie połączenia z serwerem
#17 Częsty brak informacji o próbie łączenia z serwerem
#18 Informacja o rozmowie podana w sposób niestandardowy
#19 Nienaturalna reakcja na kliknięcie na informacji o dostępności 

osoby
#20 Informacja o dostępności osoby uaktywnia główne okno aplikacji
#21 Brak podstawowych informacji o nieznajomej osobie kontaktującej 

się z uytkownikiem
#22 Nieprzenoszenie numeru Gadu-Gadu nowo dodawanej osoby
#23 Zmiana statusu na domyślny podczas rozłączenia i połączenia 

z serwerem
#24 Brak zapamiętywania ostatnio wybranego statusu opisowego
#25 Zbyt mała maksymalna długość opisu w statusie opisowym
#26 Bannery reklamowe spowalniające pracę systemu
#27 Nietypowa reakcja na klawisze alfanumeryczne przy liście osób
#28 Nie zamykanie wszystkich okien przy wyjściu z aplikacji
#29 Niedostateczne dane na liście zablokowanych osób
#30 Nie do końca intuicyjne opisanie blokady uytkownika

#31 Niejasny komunikat przy usuwaniu grupy
#32 Niejasny proces wysyłaniu pliku i problemy mu towarzyszące
#33 Zbyt krótko obecne na ekranie informacje o przypominaczu
#34 Obecność opcji skasowania listy kontaktów z serwera nawet, 

jeśli została ju ona usunięta
#35 Anulowanie procesu tworzenia nowego uytkownika powoduje 

jego utworzenie
#36 Brak dokumentacji i systemu pomocy

KONTAKTY
#37 Niestandardowe zachowanie listy kontaktów
#38 Brak moliwości usuwania duplikatów z listy osób bądź łączenia 

dwu wpisów
#39 Brak moliwości synchronizowania listy kontaktów między dwoma 

(lub więcej) komputerami
#40 Podobne do siebie i zlewające się ikony na liście osób  
#41 Narzucony schemat grupowania cyfr w numerach telefonów 

komórkowych

SMS EXPRESS
#42 Niejasna procedura przechowywania wiadomości SMS do wysłania
#43 Zbyt duo opcji w oknie wysyłania wiadomości SMS
#44 Niejasne okno informujące o błędzie podczas wysyłania 

wiadomości SMS
#45 Niejasny i niemoliwy do przerwania proces wysyłania SMS-a
#46 Źle zaprojektowane okno potwierdzania SMS-ów w sieci Idea
#47 Nieprzyjazne okno aktualizacji modułu do wysyłania SMS-ów
#48 Moliwość wysłania SMS-a do osoby nie posiadającej telefonu 

komórkowego

SZUKANIE OSÓB
#49 Błędy w projekcie okna do szukania osób
#50 Niejasne działanie przycisku “Więcej...” przy szukaniu osób
#51 Wykorzystanie okna szukania znajomych do wyświetlenia 

danych jednej osoby
#52 Sztywne rozmiary okna “Szukaj znajomych”
#53 Ikony przy wyszukiwanych osobach nie zgadzają się 

z ich prawdziwym statusem



KONFIGURACJA
#54 Nieprawidłowe zachowanie funkcji “Zastosuj” w ustawieniach
#55 Niekonsekwencje w zachowaniach programu dotyczących jego 

przeładowania
#56 Zamykanie wszystkich okien przy zmianie wyglądu aplikacji
#57 Brak opcji przywracania domyślnych wartości niektórych ustawień
#58 Niezgodne ze standardami i niekonsekwentne stosowanie 

obramowań w panelu ustawień
#59 Niejasne oznaczenie sekcji w oknie ustawień
#60 Nienaturalne zachowanie listy wyboru sposobu wyświetlania osoby
#61 Zły wygląd kontrolki tekstowej w panelu z publicznymi danymi
#62 Brak moliwości wybrania miejsca wyświetlania informacji 

o rozmowie lub obecności osoby
#63 Ubogie opcje dotyczące wyglądu okna z rozmową
#64 Niedokładnie opisany zakres ustawienia czcionki
#65 Czcionka w oknie rozmowy nie uaktualniana natychmiast 

po zmianie

ARCHIWUM
#66 Brak szukania w archiwum wiadomości
#67 Błąd programu przy aktualizacji archiwum
#68 Utrata całości archiwum jako efekt błędu w pracy programu
#69 Nieintuicyjne zachowanie się opcji usuwania w archiwum 

wiadomości
#70 Brak moliwości wygodnego usunięcia wszystkich rozmów 

(z daną osobą) z archiwum
#71 Niespójny podział na uytkowników w archiwum wiadomości
#72 Narzucony podział na SMS-y i rozmowy w archiwum
#73 Nieaktywne sortowanie w oknie z archiwum
#74 Problemy z wyświetlaniem kolumn w archiwum
#75 Nieintuicyjny i zmieniający się tytuł okna z archiwum wiadomości
#76 Brak moliwości synchronizowania archiwów między dwoma 

(lub więcej) komputerami

INTERFEJS
#77 Niespójny wygląd okien aplikacji
#78 Nienaturalne zachowanie niektórych okien potomnych
#79 Moliwość otworzenia wielu takich samych okien potomnych
#80 Złe ułoenie nowootwieranych okien z rozmową, szukaniem 

i katalogiem publicznym
#81 Identyczne okna dialogowe przy ustalaniu dzwonków dostępności 

i wiadomości
#82 Brak etykietek przy niektórych elementach interfejsu
#83 Nieobecne bądź niepoprawne ikony niektórych okien programu
#84 Brak ikon w niektórych miejscach interfejsu
#85 Niepełne wykorzystanie klawiszy skrótu i skrótów klawiszowych
#86 Utrudniony dostęp z klawiatury do niektórych kontrolek
#87 Brak bądź nadmiarowe wielokropki po komendach
#88 Zawsze aktywne kontrolki
#89 Niekonsekwentnie zachowanie się aplikacji przy kliknięciu 

na jej ikonie
#90 Narzucona odgórnie standardowa kolorystyka aplikacji
#91 Niepełna zgodność z interfejsem Windows XP

MENU
#92 Niespójności w przedstawianiu w menu niedostępnych opcji
#93 Rozdzielenie głównego menu na dwa
#94 Brak zaznaczenia domyślnej operacji w menu kontekstowym
#95 Niepotrzebne rozbicie opcji importu/eksportu

TERMINOLOGIA
#96 Niejasna i niespójna terminologia w programie
#97 Błędy gramatyczne w komunikatach
#98 Błędy ortograficzne w komunikatach
#99 Niekonsekwentna kapitalizacja



Okno rozmowy
Pierwsze piętnaście problemów dotyczy najczęściej wykorzystywane-
go elementu interfejsu aplikacji, czyli okna rozmowy z inną osobą.



#1Brak moliwości przerwania wysyłania tekstu 
do drugiej osoby

Podczas kłopotów z połączeniem uytkownik moe czekać bardzo 
długo na pot wierdzenie wysłania komunikatu, bez moliwości przer-
wania transmisji. �

Oprócz faktu, i uytkownik moe odnieść wraenie powolnej pracy 
programu, czasami będzie konieczne wręcz wyłączenie oraz ponowne 
włączenie programu – od wersji 5.0 nie pomaga zamknięcie okienka 
z rozmową.

Moliwość anulowania wysyłania tekstu do drugiej osoby, oraz jawne 
zaznaczanie, i tekst jest właśnie wysyłany (zmiana stanu przycisku 
“wyślij” nie wystarczy, przydałoby się take oznaczenie tego procesu 
w inny sposób, np. za pomocą zmiany kursora).

Problem moe występować jedynie w przypadku włączonej opcji 
potwierdzania wysłania, która jest nieobecna w najnowszej wersji 
aplikacji (5.0.1).

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

UWAGI

�



#2Postępujące spowolnienie w przypadku dłuszych 
rozmów

W przypadku dłuszej rozmowy, której przebieg zapisywany jest 
w jednym okienku, następuje wyraźne spowolnienie pracy programu, 
szczególnie w momencie wysyłania tekstu do drugiej osoby (a do 
paru sekund).

Uytkownik traci komfort pracy z aplikacją i jest zmuszony do wy-
czyszczenia bufora po to, aby program odzyskał dawną sprawność 
– co oczywiście wiąe się z nienaturalnym podziałem rozmowy 
w archiwum, nie wspominając ju o tym, i musi on najpierw 
powiązać te dwa fakty ze sobą.

Usprawnienie funkcji odpowiadających za wyświetlanie okna 
z rozmową.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#3Niekontrolowane przełączanie się okien 
z rozmową

W przypadku szybkiego przechodzenia między oknami rozmowy za 
pomocą standardowych mechanizmów Windows (np. Alt-Tab) tu po 
wysłaniu tekstu czasami zdarza się, i ułamek sekundy później akty-
wne staje się poprzednio wybrane okno.

Nieświadomy przełączenia uytkownik kontynuuje pisanie, i ucięta 
z początku wiadomość trafia do nieodpowiedniej osoby.

Zadbanie o to, aby uytkownik miał pełną kontrolę nad wyborem 
aktywnego okna.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#4Brak oznaczenia okna z rozmową, w którym 
pojawiła się nowa wypowiedź

W jednej z testowych konfiguracji okna z rozmową, w których 
pojawiała się nowa odpowiedź od drugiej osoby, nie były w aden 
sposób oznaczane (w innych konfiguracjach tytuł okna w pasku Win-
dows zmieniał kolory). 

Uytkownik nie widzi, kiedy druga osoba odpisała i musi uwanie 
obserwować wszystkie rozmowy.

Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu informującego o nowych 
treściach, np. animowanej ikony okna.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#5Brak moliwości zdefiniowania podziału okna 
z rozmową

Wprawdzie moliwe jest powiększenie lub zmniejszenie rozmiarów 
okna z rozmową, jednak uytkownik nie jest w stanie dokładne ustalić 
podziału między polem z historią rozmowy, a polem do wpisywania 
nowych zdań.

W wielu sytuacjach pole do wpisywania zdań moe być zbyt due lub 
zbyt małe. Ustalenie na sztywno podziału okna moe powodować 
stratę cennego miejsca na ekranie (w przypadku za duego pola) lub 
utrudniać rozmowę (w przypadku duej czcionki).

Umoliwienie ustalenie podziału okna za pomocą standardowego 
interfejsu Windows. Zapamiętywanie tego podziału dla przyszłych 
rozmów. Uzalenienie domyślnego podziału od wielkości czcionki
i okna z rozmową.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#6Utrata aktywności okna z rozmową po wczytaniu 
bannera reklamowego

Po pierwszym otworzeniu okienka rozmowy z daną osobą domyślnie 
aktywne jest pole, w którym mona wpisywać tekst. Po wczytaniu 
bannera reklamowego (co moe zająć do kilku-kilkunastu sekund) 
pole do wpisywania tekstu przestaje być aktywne.

Uytkownik moe rozpocząć wpisywać tekst rozmowy, jednak po 
wczytaniu bannera jego znaki przestaną pojawiać się w polu do wpisy-
wania tekstu, i część zdania moe nie być zachowana.

Upewnienie się, i pole do wpisywania tekstu nie przestaje być akty-
wne bez wyraźnego yczenia uytkownika.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#7Długi czas wyświetlania listy z emotikonami

Pierwsze wyświetlenie listy z emotikonami zajmuje duo czasu 
(w jednej z konfiguracji a osiem sekund), natomiast kade kolejne 
około sekundy. �

Czasy wyświetlania listy są duo wysze od przyjętych norm 
i powodują dyskomfort podczas rozmowy.

Usprawnienie funkcji odpowiadających za wyświetlanie listy 
z emotikonami.

Podane czasy dotyczą standardowej konfiguracji programu. W przy-
padku większej ilości emotikon dodanych przez uytkownika mogą 
one ulec dalszemu pogorszeniu.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

UWAGI

�



#8Zbyt mała lista z emotikonami

Lista z emotikonami jest za mała w stosunku do okienka oraz ilości 
ikon, jakie są w niej przedstawione. �

Uytkownik jest zmuszony do przewijania małej listy w celu od-
nalezienia poądanej ikony.

Zwiększenie domyślnej wielkości listy i umoliwienie dopasowania tej 
wielkości do upodobań uytkownika (wraz z zapisaniem w konfigura-
cji).

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�



#9Zbyt mały aktywny obszar przy emotikonach

Przy wyborze emotikon w oknie rozmowy konieczne jest kliknięcie 
na emotikonie – czasem kilkukrotnie od niej obszerniejsze tło nie 
reaguje na przycisk myszki. �

Konieczne jest dokładne wcelowanie w emotikonę, kliknięcie nawet 
piksel dalej nie spowoduje poądanego efektu.

Uaktywnienie obszaru tła przy wyborze emotikon.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�



#10Przemieszczanie się emotikon na liście

Ostatnio uyta emotikona zostaje przeniesiona w lewy górny róg listy, 
natomiast pozostałe zostają przesunięte. ��

Aczkolwiek rozwiązanie to mona uznać za poyteczne, jednak 
skutecznie uniemoliwia ono zapamiętanie pozycji najczęściej 
uywanych ikon.

Wprowadzenie opcji uniemoliwiającej przesuwanie przez aplikację 
ikon. Mona te rozwayć mechanizm znany m.in. z programu Micro-
soft Word przy wyborze czcionek (najczęściej wykorzystywane
czcionki na górze listy, natomiast pod nimi oddzielone wszystkie 
czcionki). � Przydatna byłaby te opcja zarządzania ikonami, 
z moliwościami usuwania ich, dodawania nowych, a take ustalania
ich domyślnej kolejności.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�

�

�



#11Przy wyborze emotikony okno z rozmową traci 
aktywację

Po rozwinięciu listy emotikon okno z rozmową traci aktywację. �

Jest to nienaturalna reakcja okna na jedną z wewnętrznych kontrolek, 
i moe spowodować zagubienie u uytkownika.

Upewnienie się, i menu emotikon zachowuje się tak, jak kada inna 
kontrolka w oknach.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�



#12Nieadekwatne do stanu rzeczywistego stany 
przycisków pogrubienia, kursywy i podkreślenia

Podczas rozmowy, w przypadku wysłania tekstu kończącego się 
znakami pogrubionymi, pochylonymi lub podkreślonymi, stan odpo-
wiednich przycisków w pasku narzędzi nie zostaje przywrócony 
do normalnego. �

Uytkownik po chwili przestaje orientować się, jeśli chodzi o status 
edytora – nie jest pewny, czy będzie pisał zwykłym, czy inaczej sfor-
matowanym tekstem.

Upewnienie się, i przyciski w oknie rozmowy zawsze odzwierciedlają 
stan rzeczywisty.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�



#13Niezgodność typów kursorów w oknie z rozmową

Przy wyborze koloru kursor myszki zachowuje postać strzałki �, nato-
miast przy wyborze emotikony kursor zmienia się w “łapkę.” �

Kursor wykorzystywany przy emotikonach sugeruje przejście do bądź 
otwarcie nowej strony WWW.

Zadbanie o to, aby przy wyborze emotikony kursor zachowywał postać 
strzałki.

W świetle problemu #9 zmiana kursora jest pomocna, informując o 
wejściu w obszar aktywny, jednak po usunięciu tego problemu wygląd 
kursorów powinien zostać ujednolicony.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

UWAGI

�

�



#14Zapominanie połoenia i rozmiaru okien z rozmową 
między sesjami

Wprawdzie rozmiary i ułoenie okien z rozmową z poszczególnymi 
osobami są zapamiętywane podczas jednej sesji, jednak w momencie 
ponownego uruchomienia programu są one przywracane do standar-
dowych wartości.

Uytkownik za kadym razem musi przesuwać okno do poądanej 
pozycji i ew. zmieniać jego rozmiar, co bywa uciąliwe szczególnie 
w świetle problemu #80 w przypadku rozmów z wieloma osobami 
jednocześnie.

Zapamiętywanie połoenia i rozmiaru okien z rozmową między ses-
jami.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#15Nieoznaczony przycisk wywołujący menu w oknie 
z rozmową

Przycisk “Menu” w oknie z rozmową wywołuje menu, jednak nie 
jest oznaczony w sposób zgodny z przyjętymi załoeniami interfejsu 
Windows. �

Uytkownik moe nie spodziewać się, i po wciśnięciu tego przycisku 
wywoła menu typowe dla interfejsu Windows.

Oznaczenie przycisku typową trójkątną ikonką �, a take zmiana 
nazwy z “Menu” na, np. “Opcje.”

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�

�



Główne okno programu
Kolejne 21 problemów dotyczy głównego okna aplikacji.



#16Brak jawnej informacji o stanie połączenia 
z serwerem

Przy problemach z połączeniem z Internetem bądź z serwerem Gadu-
Gadu nie jest wyraźnie oznaczone, i takie problemy istnieją. Aplikac-
ja po jakimś czasie zmienia status uytkownika na “niedostępny,” nie 
informując o przyczynach tej zmiany.

Uytkownik moe nie być pewny, dlaczego status został zmieniony. 
Moe take podejrzewać, i sam go zmienił, lecz wtedy próby 
zmiany na poprawny status skończą się niepowodzeniem (patrz prob-
lem #17).

Wprowadzenie dodatkowej ikony statusu oznaczającej brak połączenia 
z serwerem, np. czarnego słoneczka, lub piktogramu z wykrzyk-
nikiem. Ikona powinna być odpowiednio opisana wraz z informacją 
o potencjalnych przyczynach problemu. Mile widziany byłby take 
jawny komunikat o utraceniu łączności z serwerem.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#17Częsty brak informacji o próbie łączenia 
z serwerem

Podczas nawiązywania łączności z serwerem często zdarza się, i stan-
dardowa animacja ikonki statusu nie jest wyświetlana.

Podczas próby połączenia z serwerem uytkownikowi moe wydawać 
się, i nie wywołał funkcji poprawnie i bezskutecznie ponawiać próby.

Upewnienie się, i animacja przy łączeniu się z serwerem jest 
wyświetlana za kadym razem. Wprowadzenie nowej animacji, 
bardziej adekwatnie ilustrującej proces łączenia. Po nieudanym
połączeniu wymuszonym przez uytkownika zalecane byłoby take 
wyświetlenie okienka z informacją o tym, i połączenie nie powiodło 
się.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#18Informacja o rozmowie podana w sposób 
niestandardowy

Okienko informujące o rozmowie pojawia się w rogu ekranu (często 
nieodpowiednim, vide problem #62) i przyjmuje postać bardzo 
zblioną do etykietki narzędzia. �

Wykorzystany jest niestandardowy mechanizm udający z niepojętych 
powodów etykietkę narzędzia (tooltip), który dodatkowo nie wiąe 
wizualnie komunikatu z ikonką programu, aczkolwiek taki wydaje się 
być zamiar autorów.

Skorzystanie z bardziej standardowego mechanizmu obecnego 
w nowszych wydaniach Windows. �

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�

�



#19Nienaturalna reakcja na kliknięcie na informacji 
o dostępności osoby

Kliknięcie na wyskakującej (vide problem #62) informacji 
o dostępności osoby przenosi uytkownika do głównego okienka 
programu.

Rozpoczęcie rozmowy z daną osobą wymaga wybrania jej z listy, 
a następnie dwukrotnego kliknięcia, podczas gdy z reguły spodzie-
wanym efektem kliknięcia na wyskakującej informacji powinno być 
właśnie otworzenie okna z rozmową.

Wprowadzenie opcji, która włączona powodowałaby automatycznie 
wyświetlenie okna z rozmową po kliknięciu na informacji 
o dostępności osoby. 
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#20Informacja o dostępności osoby uaktywnia główne 
okno aplikacji

W niektórych sytuacjach, kiedy aplikacja jest ukryta, informacja 
o dostępności osoby (“wyskakujące powiadomienie”) powoduje prze-
niesienie na wierzch głównego okna aplikacji.

Pojawiające się okno moe zasłonić aplikację, przy której pracuje 
uytkownik, zmuszając go do schowania lub zamknięcia programu. 
Kłopot będzie tym większy, im większe rozmiary okna.

Upewnienie się, i małe okno z powiadomieniem jest jedynym, które 
pojawia się podczas informowania o dostępności osoby.
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#21Brak podstawowych informacji o nieznajomej 
osobie kontaktującej się z uytkownikiem

W przypadku próby rozmowy osoby nieznajomej (nie znajdującej się 
na liście kontaktów), pojawia się informacja typu “rozmowa 
z 2882492” � i dopiero w okienku rozmowy pojawia się (czasami, 
okoliczności nie zostały do końca zbadane) pseudonim tej osoby.

Uytkownik nie wie, od kogo nadchodzi dana wiadomość, i zazwyczaj 
pierwszym jego krokiem jest i tak sprawdzenie danych kontaktującej 
się z nim osoby.

Automatyczne sprawdzanie danych nowej osoby w bazie danych 
i wyświetlanie jej pseudonimu zamiast numeru, a take domyślne 
wyświetlanie podstawowych informacji o niej w oknie z rozmową.
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#22Nieprzenoszenie numeru Gadu-Gadu nowo 
dodawanej osoby

Przy kontakcie z nową osobą i próbie dodania jej za pomocą odpo-
wiedniej opcji menu � nie jest automatycznie wypełniane pole 
z numerem Gadu-Gadu tej osoby. 

W niektórych okolicznościach w tytule okna rozmowy nie ma numeru 
tej osoby (vide problem #21), a jedynie jej pseudonim, tak więc 
wydobycie tego numeru przez uytkownika wymaga włoenia sporego 
wysiłku.

Automatyczne przenoszenie numeru Gadu-Gadu nowej osoby, podob-
nie jak i jej podstawowych danych (imię, nazwisko, pseudonim itp.).
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#23Zmiana statusu na domyślny podczas rozłączenia 
i połączenia z serwerem

W momencie, kiedy aplikacja utraci połączenie z serwerem Gadu-
Gadu i po jakimś czasie je odzyska, status uytkownika zostaje zmie-
niony na domyślny. �

Aczkolwiek w niektórych sytuacjach moe to nie być problemem (wt-
edy np., gdy uytkownik nie zmieniał statusu od momentu wczytania 
Gadu-Gadu), w niektórych przypadkach status moe zostać de facto
zmieniony bez wiedzy uytkownika, tylko z powodu kłopotów 
z łączem.

Przywracanie poprzedniego statusu w momencie utraty i ponownego 
nawiązania połączenia z serwerem. Status domyślny powinien być 
ustawiany jedynie w momencie uruchomienia programu, aczkolwiek 
warta przemyślenia jest take opcja, kiedy to przy starcie aplikacja 
będzie ustawiała taki sam status, jaki był wybrany w momencie jej 
ostatniego zamknięcia.
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#24Brak zapamiętywania ostatnio wybranego statusu 
opisowego

W przypadku ponownego uruchomienia programu i wybrania statusu 
opisowego, domyślnie zaznaczonym statusem jest zawsze pierwszy 
(widoczny z opisem). �

Uytkownik musi pamiętać, aby przestawić status opisowy na inny, 
nawet jeśli ostatnio z niego korzystał, co moe być o tyle mniej in-
tuicyjne, i sam opis jest zapamiętywany.

Zapamiętywanie typu ostatnio wybranego statusu opisowego.
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#25Zbyt mała maksymalna długość opisu w statusie 
opisowym

Długość opisu w statusie opisowym jest ograniczona do 40 liter. �

Uytkownicy nie lubią, gdy narzuca się im odgórne ograniczenie na 
długość wpisywanego tekstu.Najwyraźniejszym tego przykładem były 
nazwy plików w systemie DOS, ograniczone do 8 (+3) liter. 40 liter 
nie wystarcza do wpisania wielu zdań, tym bardziej i główne okno 
programu moe być duo bardziej rozszerzone.

Zwiększenie limitu do niezauwaalnego przez uytkownika (np. 255 
znaków).
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#26Bannery reklamowe spowalniające pracę systemu

Niektóre bannery reklamowe pojawiające się w oknach z rozmową 
powanie zwalniają działanie aplikacji i systemu operacyjnego. �

Uytkownik, szczególnie posiadający słabszy komputer, odczuje 
znaczne spowolnienie działania systemu operacyjnego Windows, 
czasami uniemoliwiające wręcz poprawną pracę. Mało praw-
dopodobne jest, i powiąe ten fakt z bannerem, a take wymyśli 
sposób na pozbycie się problemu.

Testowanie kadego przyjmowanego do rotacji bannera na słabszych 
maszynach.
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#27Nietypowa reakcja na klawisze alfanumeryczne 
przy liście osób

Po wciśnięciu litery program zaznacza kolejną osobę, której imię 
pasuje do podanej litery.

System Windows przyzwyczaił uytkowników do nieco innego za-
chowania: szybkie wpisanie paru liter przenosi zaznaczenie do 
osoby, której kolejne litery imienia pasują do tych podanych przez 
uytkownika. Dla przykładu, szybkie wpisanie “Marc” powinno 
przenieść zaznaczenie do osoby o imieniu Marcin, natomiast teraz 
przenosi je do osoby nazywającej się Cezary.

Zmiana działania listy tak, aby było one zgodne z przyjętymi konwen-
cjami.
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#28Nie zamykanie wszystkich okien przy wyjściu 
z aplikacji

Przy wyjściu z aplikacji takie okna jak archiwum nadal pozostają 
otwarte.

Uytkownik spodziewa się całkowitego wyjścia z programu po 
zamknięciu głównego okna, natomiast w tym przypadku musi 
zamykać te okna potomne, albo po jakimś czasie odkryje je ze zdzi-
wieniem na ekranie.

Upewnienie się, e wszystkie okna potomne są zamykane w wypadku 
zakończenia przez uytkownika działania programu.
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#29Niedostateczne dane na liście zablokowanych osób

Na liście zablokowanych osób widnieją tylko numery Gadu-Gadu. �

Uytkownikowi trudno, szczególnie przy dłuszej liście, skojarzyć 
numer Gadu-Gadu z daną konkretną osobą oraz z przyczyną jej zablo-
kowania.

Dodanie do listy take pseudonimu osoby (oraz ew. pozostałych 
danych), a take moliwość podania przyczyny i daty dopisania na listę 
zablokowanych.
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#30Nie do końca intuicyjne opisanie blokady 
uytkownika

W przypadku, w którym inna osoba zablokuje uytkownika, w tytule 
okna rozmowy z tą osobą pojawia się adnotacja “zablokowany”. �

Adnotacja “zablokowany” przy pseudonimie adresata moe sugerować 
uytkownikowi, e to adresat jest zablokowany w lokalnej kopii 
aplikacji, a nie, i uytkownik jest zablokowany przez drugą osobę. 
Dopiero próba wysłania czegokolwiek wyświetla odpowiednie 
ostrzeenie � (aczkolwiek tekst zachowuje się tak, jakby został 
wysłany).

Zmiana opisu na bardziej odpowiedni (np. “blokuje Ciebie”), bądź 
umieszczenie zawsze widocznej adnotacji o blokadzie.
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#31Niejasny komunikat przy usuwaniu grupy

Przy usuwaniu grupy pojawia się niejasny i niezgodny z prawdą komu-
nikat ostrzegawczy. �

Podany komunikat pojawia się nawet przy usuwaniu pustej grupy, 
wprowadzając uytkownika w błąd poprzez sugestię, i w usuwanej 
grupie są jakieś osoby, i mają one coś wspólnego z inną grupą.

Zmiana komunikatu błędu na bardziej czytelny i zrónicowanie go dla 
grupy pustej i zawierającej uytkowników.
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#32Niejasny proces wysyłaniu pliku i problemy mu 
towarzyszące

W niektórych sytuacjach wybranie opcji wysyłania pliku nie daje ad-
nego efektu, dopiero po 30 sekundach pojawia się bardzo niejasne 
okno błędu, nie podające przyczyn i uytkownika, którego to 
dotyczy. �

Uytkownik spodziewa się reakcji na wybranie opcji z menu 
w czasie mniejszym ni jedna sekunda. W podanej sytuacji 
uytkownik moe parokrotnie powtórzyć wybranie opcji po to tylko, 
aby po 30 sekundach zostać zasypanym okienkami, które nie pomogą 
mu w rozwikłaniu problemu.

Natychmiastowa reakcja na wybranie komendy, dla przykładu okno 
z komunikatem “nawiązywanie połączenia”, paskiem postępu i przy-
ciskiem umoliwiającym anulowanie. Lepsze sformułowanie opisu 
błędu i dołączenie sugestii, jak go rozwiązać (wielokrotne testy 
sugerują, i wiele zaley od aktualnego statusu nadawcy i odbiorcy, co 
jest problemem samym w sobie).
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#33Zbyt krótko obecne na ekranie informacje 
o przypominaczu

Po wybraniu opcji “Przypominacz” w momencie, gdy nie jest ustalony 
własny numer telefonu (vide problem #92), pojawia się okienko 
zawierające procedurę wpisania tego numeru. Podane nazwy kon-
trolek są błędne. �

Podaną procedurę uytkownik musi zapamiętać bądź zapisać, oraz 
dopasować nie do końca precyzyjnie opisane nazwy kontrolek.

Umoliwienie wpisania numeru telefonu bezpośrednio w ww. oknie, 
bądź umoliwienie przeniesienia uytkownika od razu do odpowied-
niego panelu w oknie ustawień.
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#34Obecność opcji skasowania listy kontaktów z ser-
wera nawet, jeśli została ju ona usunięta

Opcja usunięcia listy kontaktów z serwera jest zawsze aktywna, 
nawet jeśli lista nie jest umieszczona na serwerze. �

Przy pierwszym zetknięciu z tym oknem dialogowym uytkownik 
moe zastanawiać się, co robi jego lista kontaktów na serwerze, jeśli 
nigdy jej tam nie umieszczał. Potem natomiast moe wątpić 
w skuteczność kasowania tej listy, jeeli cały czas dostępna jest 
opcja jej usunięcia. Jest to problem szczególnie wany w świetle 
wątpliwości związanych z naduywaniem praw osobowych przez 
aplikacje i serwisy internetowe.

Przerobienie obsługi okna tak, aby opcja była nieaktywna, jeeli na 
serwerze nie umieszczono listy kontaktów.
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#35Anulowanie procesu tworzenia nowego 
uytkownika powoduje jego utworzenie

Po wyborze z menu funkcji “Nowy” w menu uytkownika zostaje 
wyświetlony kreator (ang. wizard), pomagający w ustaleniu ustawień 
nowego uytkownika. � W przypadku anulowania tego kreatora, twor-
zony jest nowy uytkownik o nazwie “Ja” z kolejną liczbą naturalną 
i zostaje on wybrany jako aktywny. �

Uytkownik spodziewa się, i anulowanie kreatora w dowolnym mo-
mencie spowoduje powrót aplikacji do stanu poprzedniego, natomiast 
w tym przypadku trzeba skasować nowego uytkownika i przełączyć 
program na starego (i otworzyć ponownie wszystkie okienka, vide
błąd #56).

Tworzenie nowego uytkownika dopiero i jedynie po pomyślnym 
zakończeniu działania kreatora.
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#36Brak dokumentacji i systemu pomocy

Program pozbawiony jest jakiegokolwiek systemu pomocy czy doku-
mentacji.

Wprawdzie system pomocy nie jest konieczny dla dobrze napisanego 
i opisanego programu, jednak w przypadku aplikacji Gadu-Gadu dua 
część opcji jest niejasna wymagając dokładnego zbadania, a część 
funkcji (tworzenie kopii zapasowej archiwum, dodawanie ikonek) 
wymaga zaglądania “za kulisy.”

Stworzenie dokumentacji (w tym krótkiego opisu poszczególnych 
funkcji programu) lub, optymalnie, systemu pomocy.

Na stronie WWW producenta jest dostępny przewodnik, jednak 
dotyczy on starszej wersji programu, a take nie jest w aden sposób 
powiązany z aplikacją (pomijając odnośnik w oknie ustawień, w pan-
elu połączeń �).
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Lista kontaktów
Pięć następnych problemów związanych jest z listą kontaktów 
umieszczoną w głównym oknie programu.



#37Niestandardowe zachowanie listy kontaktów

Przesuwanie kursora myszki z wciśniętym przyciskiem zaznacza 
grupę kontaktów. Program nie umoliwia naruszenia narzuconego 
sortowania listy oraz zastosowania intuicyjnego mechanizmu
drag and drop do przemieszczania/kopiowania kontaktów między 
grupami uytkowników.

Jak kade nietypowe zachowanie, tak i lista osób w aplikacji po-
woduje konsternację uytkownika i konieczność zapamiętania rónic 
z przyjętymi standardami, do których przyzwyczaił go system opera-
cyjny (np. menu Start) i inne aplikacje. Nieobecność mechanizmu 
drag and drop powoduje konieczność zastosowania duo mniej intu-
icyjnej metody przypisywania uytkowników do grup.

Standaryzacja zachowania listy i wprowadzenie moliwości korzysta-
nia z drag and drop.
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#38Brak moliwości usuwania duplikatów z listy osób 
bądź łączenia dwu wpisów

W aplikacji nie ma moliwości automatycznego lub 
półautomatycznego wyszukiwania i usuwania/łączenia duplikatów 
wpisów jednej i tej samej osoby.

W przypadku dwu lub więcej wpisów dotyczących jednej osoby (co 
bywa częste w przypadku, gdy osoba miała najpierw tylko numer 
telefonu, a dopiero potem zarejestrowała się w Gadu-Gadu) trzeba je 
scalać ręcznie. Moe to być problemem take w przypadku importu/
eksportu listy osób.

Stworzenie mechanizmu automatycznego wyszukiwania duplikatów 
i/lub ręcznego scalania wpisów.
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#39Brak moliwości synchronizowania listy kontaktów 
między dwoma (lub więcej) komputerami

Istnieje moliwość wyeksportowania listy kontaktów na serwer bądź 
do pliku, niestety nie mona zsynchronizować list między dwoma (lub 
więcej) komputerami, np. w domu i w pracy.

Uytkownik jest zmuszony do ręcznej synchronizacji dwu lub więcej 
kopii aplikacji, szczególnie jeśli te kopie były instalowane przed 
dłuszym okresem czasu.

Wprowadzenie mechanizmu inteligentnej synchronizacji listy kon-
taktów z inną kopią programu, najlepiej z wykorzystaniem serwera 
Gadu-Gadu.

Mechanizm synchronizacji znalazłby take zastosowanie w liście 
zablokowanych osób.
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#40Podobne do siebie i zlewające się ikonki na liście 
osób

Ikony niedostępności i telefonu komórkowego na liście osób są 
podobne kolorystycznie i umieszczone częściowo na sobie. �

Taki wygląd i umieszczenie ikon moe powodować, i trudno je 
będzie uytkownikowi rozrónić.

Zmiana wyglądu ikon i umieszczenie ikony telefonu po prawej stronie 
uytkownika.
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#41Narzucony schemat grupowania cyfr w numerach 
telefonów komórkowych

Numery telefonów komórkowych wyświetlane w głównym oknie 
Gadu-Gadu mają narzucony sztywny podział cyfr XXX YYY YYY, gdzie 
XXX to numer sieci, natomiast YYY YYY to numer telefonu.

W przypadku niektórych numerów telefonów bardziej intuicyjne 
i logiczne grupowanie to XXX YY YY YY. Narzucenie innego rodzaju 
grupowania spowoduje, i numer telefonu będzie mniej czytelny.

Umoliwienie uytkownikowi własne wybranie grupowania przy wpi-
sywaniu numeru telefonu, a następnie respektowanie tego grupow-
ania. Dodatkowo przydatna byłaby moliwość wybrania innych oprócz 
odstępu separatorów cyfr (np. myślników czy kropek).
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SMS Express
Kolejne siedem uwag dotyczy SMS Express, czyli podsystemu 
wysyłania wiadomości SMS.



#42Niejasna procedura przechowywania wiadomości 
SMS do wysłania

W przypadku wciśnięcia niezbyt przystępnie opisanego (vide problem 
#96) przycisku “Później” w oknie wysyłania wiadomości SMS �, 
wiadomość ta wędruje do skrzynki wyjściowej (nazwanej “outbox”). 
SMS-y ze skrzynki wyjściowej mona wysłać korzystając z opcji 
“Wyślij zaległe SMS-y” w menu wiadomości.

Cała procedura moe być dla uytkownika niejasna. Przycisk 
“Później”, “outbox”, pojawiające się w menu “Wyślij zaległe SMS-
y” (patrz problem #92), brak wyraźnie widocznego wskaźnika 
informującego o zaległych wiadomościach SMS – to wszystko moe 
powodować zagubienie.

Przynajmniej jednokrotne wyjaśnienie procedury zapamiętywania 
SMS-ów w skrzynce wyjściowej (dla przykładu, zostało to tak 
rozwiązane w programie Outlook Express �). Wyraźna
informacja o zaległych SMS-ach. Wprowadzenie opcji automatycz-
nego wysyłania zaległych SMS-ów w tle co zadany okres czasu, bez 
informowania uytkownika o ew. niepowodzeniach. Przy zamykaniu 
programu informowanie uytkownika o zaległych SMS-ach wraz 
z propozycją próby ich wysłania.

W poprzednich edycjach programu o wiadomościach SMS w skrzynce 
wyjściowej informował mało czytelny symbol w postaci czerwonej 
gwiazdki.
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#43Zbyt duo opcji w oknie wysyłania wiadomości SMS

W okienku wysyłania wiadomości SMS pojawia się zbyt duo opcji, 
które są potencjalnie rzadko wykorzystywane. �

Uytkownik moe poczuć się zagubiony, widząc nadmierną liczbę 
niepotrzebnych mu opcji.

Zgodnie z zasadą progressive disclosure opcje mogłyby być ukryte 
i pojawiające się dopiero na yczenie uytkownika (np. po wciśnięciu 
przycisku “Opcje”).

W poprzednich wersjach aplikacji opcje w tym oknie były wyświetlane 
zgodnie z sugerowanym sposobem.
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#44Niejasne okno informujące o błędzie podczas 
wysyłania wiadomości SMS

Przy problemach z siecią bądź odpowiednią bramką, po wysłaniu 
SMS-a i odczekaniu 15 sekund (vide problem #45) pojawia się nie-
jasne okno informujące o błędzie. �

Uytkownik nie jest poinformowany o dokładnych przyczynach 
kłopotów oraz sugestiach, jak sobie z nimi radzić. Wyświetlone przy-
ciski mogą być niejasne, szczególnie rónica pomiędzy “Zaniechaj” 
a “Przerwij”, oraz działanie przycisku “Wyślij później.”

Zmiana opisu na bardziej przyjazny, oraz zmiana tytułów niektórych 
przycisków, ew. ich dokładniejsze opisanie.
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#45Niejasny i niemoliwy do przerwania proces 
wysyłania SMS-a

W przypadku wysyłania wiadomości SMS, część kontrolek w okienku 
przestaje być aktywna �, a uytkownik nie dostaje informacji 
o statusie wysyłania, a do momentu przesłania wiadomości lub, po 
15 sekundach, pojawienia się niejasnego okna błędu (vide problem 
#44). 

Uytkownik nie będzie wiedział, na jakim etapie znajduje się 
wysyłanie jego wiadomości, przy niektórych schematach kolorysty-
cznych moe nawet nie zauwayć zmiany stanu okna.

Wprowadzenie jawnie widocznego stanu wysyłania SMS-a (opisowego 
i/lub w postaci paska postępu).
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#46Źle zaprojektowane okno potwierdzania SMS-ów 
w sieci Idea

W oknie potwierdzającym wysyłanie wiadomości SMS do sieci Idea 
brak jest informacji o tym, po co pojawia się to okno, większa część 
tekstu podana jest kapitalikami (wielkimi literami), okno jest niemo-
dalne, tytuł okna nieprecyzyjnie odpowiada jego zawartości. �

Uytkownik moe nie wiedzieć, czemu słuy podana procedura, 
tekst pisany wielkimi literami moe być odebrany jako niegrzeczny 
(pomijając fakt, i tego typu tekst jest czytany przeciętnie
o ok. 20% wolniej ni pisany normalnie), niemodalność okna oraz 
jego bardzo ogólny tytuł (a w rezultacie brak powiązania z oknem 
wysyłania wiadomości SMS) mogą spowodować dezorientację 
uytkownika.

Zmiana tekstu na pisany normalnymi literami i informujący pokrótce 
o przyczynach wpisania tekstu. Aktualnie pokazane informacje mogą 
być przeniesione do odpowiedniego rozdziału kontekstowej pomocy. 
Okno powinno być powiązane z oknem wysyłania wiadomości, 
a jego tytuł zmieniony, np. na “Potwierdzenie wysłania wiadomości 
SMS.”
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#47Nieprzyjazne okno aktualizacji modułu 
do wysyłania SMS-ów

Kadorazowo przy próbie wysłania SMS-a pojawia się okno 
proponujące zainstalowanie nowego modułu do wysyłania SMS-ów. �
Okno jest wyświetlane przy kadej próbie dopóki moduł nie zostanie 
zainstalowany. Przy instalacji modułu nie ma moliwości jej 
przerwania ani informacji o tym, na jakim etapie znajduje się insta-
lacja. � Brak jest informacji o plusach (i minusach) nowego modułu.

Uytkownik nie chcący instalacji nowego modułu (gdy nie zostaje 
poinformowany, czym róni się on od poprzedniego) zmuszony jest 
za kadym razem do odpowiadania “nie” na podane pytanie. Przy 
instalacji nie wie, ile potrwa i nie moe jej przerwać.

Dodanie opcji podającej na yczenie podstawowe informacji o nowym 
module. Dodanie opcji “nie pokazuj więcej tego komunikatu” lub 
“przypomnij mi za...” do okienka informującego o nowym module. 
Dodanie paska postępu i moliwości przerwania procesu 
instalacji.
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#48Moliwość wysłania SMS-a do osoby nie 
posiadającej telefonu komórkowego

Korzystając z ksiąki adresowej w funkcji “SMS Express” moliwe 
jest wybranie osoby nie posiadającej wpisanego numeru telefonu 
komórkowego. Przy próbie wysłania SMS-a pojawia się błędny komu-
nikat podobny do tego opisanego w problemie #44. �

Uytkownik moe nie zorientować się, i wybrał osobę bez numeru 
telefonu komórkowego, gdy komunikat o błędzie nie daje mu tego 
wprost do zrozumienia.

Uniemoliwienie wyboru osoby bez numeru telefonu komórkowego. 
Jeśli nie jest to moliwe, lepsze sformułowanie opisu błędu, opisujące 
take sposób jego przyszłego uniknięcia.
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Szukanie kontaktów
Pięć dalszych problemów pojawia się przy wyszukiwaniu kontaktów.



#49Błędy w projekcie okna do szukania osób

Etykiety pól nie są wyrównane względem pól i są nierówno ułoone. 
Menu do wyboru płci i wieku są puste. W przypadku wieku pole 
z datą urodzenia jest ukryte i pojawia się dopiero przy wybraniu
odpowiedniej pozycji w menu “Wiek.” �

Źle rozłoone etykiety sprawiają wraenie bałaganu i braku profes-
jonalizmu programu. Puste opcje w menu do wyboru płci i wieku 
mogą sugerować nieaktywność tych menu lub konieczność wybrania
jednej z opcji. Wybór daty urodzenia jest niejasny, a pojawiająca się 
dodatkowa kontrolka (pole) wprowadza zamieszanie. Ponadto kon-
trolka ta jest zawsze aktywna, nawet jeśli zmienimy opcję z “Imię, 
nazwisko, pseudo” na “Gadu-Gadu#”.

Wyrównanie etykiet względem pól oraz podstawy tekstu w polach. 
Zmiana pustych opcji w menu na “dowolna” i “dowolny.” Wprowadze-
nie dodatkowego jawnego pola do wpisania daty urodzenia 
i umoliwienie uytkownikowi wyboru między tymi dwoma polami. 
Upewnienie się, i wszystkie niepotrzebne w danym wariancie kon-
trolki stają się nieaktywne.
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#50Niejasne działanie przycisku “Więcej...” 
przy szukaniu osób

Wciśnięcie przycisku “Więcej” podaje kolejnych 30 wyników 
pasujących do wzorca wyszukiwania. � Wyniki są podane w nowym 
oknie, które pojawia się zawsze na środku ekranu. W przypadku, gdy
zostały ju wyświetlone dane wszystkich osób, wyświetlana jest 
ponownie pierwsza część listy.

Działanie tej opcji jest bardzo nieprzystępne, uytkownik nie wie, ile 
wyświetlono wyników, a ile pozostało do wyszukania, nie wie take, 
czy nie ogląda ponownie ju uprzednio przeglądanych danych. 
Na dodatek za kadym razem okno zostaje wycentrowane.

Nowe wyniki powinny dodawać się do poprzednich, jeeli nie, to 
naley zadbać o to, aby były wyświetlane w tym samym oknie (bez 
zmiany jego połoenia). Przycisk “Więcej...” powinien być blokowany, 
jeśli wyświetlono ju dane wszystkich znalezionych osób. Program 
powinien informować o tym, dane ilu osób wyświetlono, a ile 
pozostało do wyświetlenia. W konfiguracji powinna znaleźć się 
moliwość podania innej ni domyślne 30 osób maksymalnej długości 
listy.
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#51Wykorzystanie okna szukania znajomych do 
wyświetlenia danych jednej osoby

Wybranie z menu opcji “katalog publiczny” (samej w sobie 
nieczytelnej, vide problem #96) powoduje wyświetlenie okna 
zatytułowanego “szukaj znajomych” z podanymi danymi tej jednej 
osoby. � Dodatkowo w podręcznym menu pojawia się opcja “kata-
log publiczny,” która powoduje wyświetlenie duplikatu tego samego 
okna.

Uytkownik zobaczywszy okno o zupełnie innym tytule, ni wybrana 
przez niego komenda, moe zastanawiać się, czy nie pomylił się w 
wyborze. Cały mechanizm jest bardzo nieczytelny i są due szanse, 
i wprowadzi wielu uytkowników w zakłopotanie.

Wykorzystanie innego okna do wyświetlenia danych uytkownika 
(najlepiej okna podobnego do panelu “Twoje publiczne dane” 
w ustawieniach). Usunięcie opcji “katalog publiczny” z niektórych
menu.
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#52Sztywne rozmiary okna “Szukaj znajomych”

Okno z wynikami wyszukiwania osób ma na sztywno przypisane ro-
zmiary, których nie mona zmienić.

Przy większych rozdzielczościach okno zajmuje niewielką część 
ekranu i mona byłoby je powiększyć, szczególnie i przy wybranym 
rozmiarze kolejne 30 wyników (vide problem #50) nie mieści się na 
liście, wymuszając przewijanie.

Dodanie moliwości powiększania okna z wynikami wyszukiwania 
wraz z zapamiętywaniem przez program rozmiaru między sesjami.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#53Ikony przy wyszukiwanych osobach nie zgadzają się 
z ich prawdziwym statusem

Przy wyszukiwaniu osób wyświetlana ikona w niektórych przypadkach 
nie odzwierciedla dokładnie ich statusu. �

Uytkownik moe myśleć, i dana osoba jest niedostępna, podczas 
gdy ma ona ustawiona status “zaraz wracam.”

Zadbanie o to, eby ikony zgadzały się ze stanem faktycznym. 
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Konfiguracja
Dwanaście problemów dotyczących konfiguracji aplikacji.



#54Nieprawidłowe zachowanie funkcji “Zastosuj” 
w ustawieniach

W przypadku ustawień przy panelu danych uytkownika i grafiki 
wciśnięcie przycisku “Zastosuj” jest równowane z wciśnięciem 
“OK,” i powoduje zamknięcie okna ustawień.

Uytkownik przyzwyczajony jest do odmiennego zachowania się przy-
cisku “Zastosuj” i nie będzie spodziewał się zamknięcia okna, 
co moe mieć szczególne znaczenie w świetle problemu #57.
Take oficjalne wytyczne dotyczące zachowania się okien 
wyposaonych w ten przycisk sugerują inne działanie.

Dostosowanie działania przycisku “Zastosuj” do oczekiwań 
uytkownika i do przyjętych norm.
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#55Niekonsekwencje w zachowaniach programu 
dotyczących jego przeładowania

W niektórych sytuacjach (vide problem #56) program sam 
się przeładowuje, natomiast w innych (np. przy ustawieniach 
połączenia) wyświetla okno z ostrzeeniem, zmuszając do ręcznego 
przeładowania programu (wyjścia z niego i wczytania ponownie). �

Kada niespójność w działaniu programu spowoduje mniejsze 
lub większe zagubienie bądź frustrację uytkownika, a ręczne 
przeładowania programu będzie wymagało relatywnie duego nakładu 
pracy.

Ujednolicenie zachowania się aplikacji w tej kwestii.
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#56Zamykanie wszystkich okien przy zmianie wyglądu 
aplikacji

Zmiana wyglądu programu za pomocą opcji “Wygląd” powoduje zam-
knięcie wszystkich otwartych okien z rozmową bez ostrzeenia. �

Uytkownik nie jest uprzedzony o zachowaniu się programu i będzie 
niemile zaskoczony wówczas, kiedy jego okna z rozmową zostaną 
zamknięte, oraz (w świetle problemów #23 i #24), jego status 
zmieniony na domyślny, oraz zapamiętany status opisowy zamieniony 
na pierwszy.

Przerobienie funkcji zmiany wyglądu tak, aby okna nie były zamykane.
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#57Brak opcji przywracania domyślnych wartości niek-
tórych ustawień

Przy niektórych ustawieniach, które mogą przyjąć wiele wartości 
(takich jak kolory okien czy czcionki) brak jest opcji przywracania 
wartości do ich domyślnych (standardowych) ustawień.

W trakcie eksperymentów, np. ze zmianą kolorów czy czcionki, 
uytkownik zmuszony jest do zamknięcia okna po to, aby zobaczyć 
efekty swoich zmian (co wynika z błędu #29). Aby przywrócić orygi-
nalne kolory, uytkownik musi je zapamiętać bądź np. zapisać 
na kartce.

Dodanie opcji przywracania domyślnych wartości dla takich ustawień, 
jak kolory, czcionki, dzwonki czy status.

Opcja powrotu do domyślnych wartości jest ju zaimplementowana 
w oknie ustawiania parametrów połączeń bezpośrednich. �
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#58Niezgodne ze standardami i niekonsekwentne 
stosowanie obramowań w panelu ustawień

W oknie ustawień w poszczególnych panelach obramowania 
grupujące kontrolki są stosowane czasami niepotrzebnie, a czasami 
ich brakuje. Dla przykładu, w ustawieniach Gadu-Gadu część kon-
trolek nie jest obramowana. � Natomiast przy edycji danych osoby �
bądź w ustawieniach SMS Express � obramowane są pojedyncze 
kontrolki.

Stosowanie niekonsekwetnego i niezgodnego z konwencjami ob-
ramowania nie pozwala na pełne zrozumienie interfejsu przez 
uytkownika.

Przejrzenie poszczególnych okien/paneli i upewnienie się, e ob-
ramowanie stosowane jest zgodnie z konwencjami.
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#59Niejasne oznaczenie sekcji w oknie ustawień

W przypadku wybrania sekcji w oknie ustawień, a następnie innej 
kontrolki, oznaczenie sekcji znika. �

Zachowanie się okna jest niezgodne z zaleceniami dotyczącymi inter-
fejsu Windows. Uytkownik moe nie pamiętać, którą sekcję ostatnio 
wybrał. Wprawdzie nazwa sekcji jest podana na górze prawej części 
okna, jednak nie jest oznaczona ani połączona z listą wyboru.

Wybrana sekcja powinna być oznaczona nawet wtedy, gdy uytkownik 
wybierze inną kontrolkę.
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#60Nienaturalne zachowanie listy wyboru sposobu 
wyświetlania osoby

Jeeli uytkownik ma wybrany niestandardowy sposób wyświetlania 
osoby, wystarczy i rozwinie listę standardowych moliwości, aby jego 
wpis zmienił się na pierwszy z listy. �

Uytkownik okienkowego interfejsu (w szczególności Windows) 
spodziewa się, i samo rozwinięcie listy combo nie spodowuje zmiany 
ustawienia, tak więc interfejs programu zachowuje się nieintuicyjnie i 
sprzecznie z oczekiwaniami.

Naprawienie procedury wyświetlania i obsługi listy.
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#61Zły wygląd kontrolki tekstowej w panelu 
z publicznymi danymi

W oknie ustawień, w panelu z publicznymi danymi pole z numerem 
Gadu-Gadu jest nieaktywnym polem edycji. �

Uytkownik moe spodziewać się, i to pole edycji bywa aktywne 
(i w rezultacie numer GG moe zostać zmieniony), i poszukiwać bez-
skutecznie sposobów jego uaktywnienia.

Usunięcie obramowania wokół kontrolki, czyniąc ją podobną 
do zwykłego statycznego pola tekstowego.
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#62Brak moliwości wybrania miejsca wyświetlania 
informacji o rozmowie lub obecności osoby

Okienko z informacją o nowej rozmowie (“wyskakujące powiado-
mienie”) bądź pojawieniu się nowej osoby są wyświetlane zawsze 
w prawym dolnym rogu. 

W przypadku, gdy uytkownik korzysta z niestandardowego połoenia 
paska Windows (jak np. lewa czy górna krawędź ekranu), okienko 
pojawia się w nietypowym miejscu, oddalone od ikonki aplikacji.

Lepsze dopasowanie miejsca pojawiania się informacji bądź 
umoliwienie wyboru przez uytkownika rogu ekranu.
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#63Ubogie opcje dotyczące wyglądu okna z rozmową

Jedyne opcje odnoszące się do wyglądu okna z rozmową to wybór 
czcionki oraz wyświetlania czasu nadejścia wiadomości od drugiej 
osoby.

Uytkownik nie ma praktycznie kontroli nad wyglądem okienka, nad 
jego kolorystyką, nad formatem i miejscem wyświetlanych danych 
(np. pseudonimu drugiej osoby).

Dodanie opcji umoliwiających dostosowanie wyglądu okna do 
potrzeb uytkownika, takich jak np.:
• wyświetlanie lub nie pseudonimu adresata,
• zmiana kolorów tła (i ew. czcionki) nadawcy oraz odbiorcy,
• wyświetlanie wpisów w jednej linijce (zamiast, jak teraz, 

co najmniej w dwóch).
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#64Niedokładnie opisany zakres ustawienia czcionki

W menu ustawień w panelu grafiki moliwa jest zmiana czcionki, 
jednak nie wiadomo, która konkretnie czcionka jest zmieniana. �

Uytkownik moe myśleć, i zmienia czcionkę wyświetlaną na liście 
osób, podczas gdy zmiana będzie dotyczyła jedynie okna z rozmową. 
Moe to być tym bardziej mylące, i kontrolki dotyczące rozmowy 
i okna głównego w oknie ustawień są wymieszane.

Lepsze opisanie kontrolki i umoliwienie zmiany take innych 
czcionek w programie.
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#65Czcionka w oknie rozmowy nie uaktualniana naty-
chmiast po zmianie

Zmiana czcionki w panelu preferencji nie jest odzwierciedlona naty-
chmiast. Konieczne jest wyczyszczenie rozmowy, aby zmieniła się 
czcionka w historii rozmowy, oraz ponowne uruchomienie aplikacji, 
aby zmieniła się czcionka w polu do wpisywania tekstu. �

Uytkownik moe zastanawiać się, czemu czcionka nie została 
zmieniona, a jeeli zorientuje się, i jest uaktualniana, będzie musiał 
domyślić się, od jakich czynników to zaley.

Upewnienie się, i czcionka jest uaktualniana natychmiast we wszyst-
kich okienkach i polach tekstowych od razu po zatwierdzeniu przez 
uytkownika.
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Archiwum
Kolejnych jedenaście problemów, tym razem związanych z archiwum 
wiadomości SMS oraz rozmów.



#66Brak szukania w archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości pozbawione jest bardzo przydatnej funkcji 
szukania.

W przypadku konieczności wyszukania frazy tekstu uytkownik 
zmuszony jest do czasochłonnego przeszukiwania wszystkich rozmów 
dla wszystkich jego byłych rozmówców.

Zaimplementowanie funkcji szukania.
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#67Błąd programu przy aktualizacji archiwum

Na obu testowanych konfiguracjach wywołanie opcji aktualizacji 
archiwum powoduje wyświetlenie informacji o błędzie i zamknięcie 
okienka. �

Niemoność skorzystania z aktualizacji archiwum, konieczność zro-
zumienia niejasnego okienka błędu, oraz ponownego uruchomienia 
archiwum (na szczęście zamknięcie archiwum nie zamyka całego 
programu, jednak wynika to z innego problemu, #28).

Sprawdzenie funkcji odpowiedzialnej za aktualizację archiwum.
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#68Utrata całości archiwum jako efekt błędu w pracy 
programu

Parokrotnie podczas pracy program został zamknięty przez system 
Windows po “wykonaniu nieprawidłowej operacji.” Po kolejnym uru-
chomieniu archiwum rozmów było puste.

Wobec braku jakiejkolwiek opcji zachowywania czy tworzenia kopii 
zapasowej archiwum pocztowego, uytkownik moe nagle nie ze 
swojej winy stracić całe swoje (czasem wielomiesięczne) archiwum 
rozmów.

Udoskonalenie algorytmów tak, aby niemoliwe było utracenie całego 
archiwum (np. poprzez opcję automatycznej naprawy archiwum). 
Dodanie opcji tworzenia kopii zapasowej archiwum bądź eksportu/im-
portu do innego formatu (XML?).

Ten problem mógł zostać poprawiony w jednej z ostatnich wersji 
aplikacji.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

UWAGI



#69Nieintuicyjne zachowanie się opcji usuwania 
w archiwum wiadomości

Menu kontekstowe przy poszczególnych rozmowach dotyczących 
danej osoby zawiera tylko jedną opcję, “Usuń.” � Wybranie z menu 
głównego nazwanej tak samo opcji dotyczy zawsze pojedynczej 
rozmowy po prawej stronie okna, nawet jeśli aktualnie aktywna jest 
część drzewa po lewej stronie okna.

Menu kontekstowe z jedną opcją wygląda bardzo dziwnie i sugeruje, 
i ta opcja jest jedyną dostępną opcją. Uytkownik nie będzie take 
w stanie skasować wszystkich rozmów z daną osobą, nawet jeśli za-
znaczy odpowiednią gałąź drzewa.

Sugeruje się dopisanie do menu dodatkowych opcji, chociaby
domyślnej “Wyświetl.” Dodatkowo powinno się uzalenić działanie 
opcji “Usuń” z menu w głównym menu od aktualnie zaznaczonej 
kontrolki.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�



#70Brak moliwości wygodnego usunięcia wszystkich 
rozmów (z daną osobą) z archiwum

W archiwum moliwe jest usunięcie pojedynczej rozmowy, jednak nie 
ma opcji umoliwiającej usunięcie wszystkich rozmów z daną osobą 
lub wręcz wyczyszczenie całego archiwum.

Usunięcie rozmów z jedną osobą wymaga mudnego przy większym 
archiwum wykasowania poszczególnych pozycji, jeeli uytkownik nie 
domyśli się, i moe zaznaczyć wiele rozmów przy pomocy klawisza 
Shift lub kombinacji Ctrl-A. Usunięcie rozmów z wieloma osobami 
bądź całego archiwum zmusza uytkownika do wykasowania posz-
czególnych rozmów pojedynczo.

Dodanie moliwości wykasowania wszystkich rozmów z daną osobą 
(i w konsekwencji tej osoby z archiwum), poprzez chociaby menu 
kontekstowe w drzewie po lewej stronie okna. Dodanie odpowiednio 
obwarowanej ostrzeeniami moliwości wykasowania całego archi-
wum. 

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#71Niespójny podział na uytkowników w archiwum 
wiadomości

W archiwum wiadomości rozmowy są podzielone podług uytkow-
ników, natomiast wysłane SMS-y są przedstawione tylko w postaci 
zbiorczej. �

Przy wyszukiwaniu SMS-ów wysłanych do danej osoby konieczne jest 
ręczne przeszukanie całej listy.

Zaimplementowanie podziału SMS-ów podobnie, jak jest to zrobione 
w przypadku rozmów.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�



#72Narzucony podział na SMS-y i rozmowy 
w archiwum

W archiwum wiadomości rozmowy i SMS-y traktowane są oddzielnie.

Niemoliwe jest wyświetlenie w porządku chronologicznym i SMS-
ów, i rozmów z daną osobą.

Wprowadzenie jako domyślnej opcji wyświetlającej SMS-y i rozmowy 
wspólnie, z opcjonalną moliwością ich rozdzielenia.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#73Nieaktywne sortowanie w oknie z archiwum

Mimo obecności oznaczeń typowych dla list, które mona sortować, 
lista archiwalnych rozmów nie zmienia swojego domyślnego porządku 
sortowania (chronologicznego). �

Opcja zmiany porządku sortowania moe być w niektórych sytu-
acjach przydatna. Poza tym lista wygląda i reaguje w sposób typowy 
dla sortowalnych list, jednak sama zmiana porządku sortowania nie 
następuje.

Uaktywnienie opcji zmiany porządku sortowania.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#74Problemy z wyświetlaniem kolumn w archiwum

W oknie archiwum wysłanych SMS-ów w przypadku maksymalnego 
zwęenia jednej z kolumn, pojawiają się zakłócenia w wyglądzie 
tabeli. �

Obecne zakłócenia przeszkadzają bądź uniemoliwiają uytkownikowi 
sprawdzenie np. daty, w której został wysłany dany SMS.

Poprawienie procedur wyświetlania tabeli.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�



#75Nieintuicyjny i zmieniający się tytuł okna z archi-
wum wiadomości

W momencie uruchomienia archiwum wiadomości okno nosi tytuł 
“Gadu-Gadu – Archiwum,” aby zaraz zostać zastąpione przez tytuł 
identyczny z głównym oknem programu.

Tytuł składający się z pseudonimu i numeru w archiwum jest 
mylący, a jego zmiana ok. sekundy od uruchomienia okna wprawi 
uytkownika w jeszcze większą konsternację.

Pozostanie przy tytule “Archiwum” (lub pokrewnym) i pozostawienie 
go bez zmian.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#76Brak moliwości synchronizowania archiwów 
między dwoma (lub więcej) komputerami

W przypadku korzystania z fizycznie więcej ni jednej kopii aplikacji, 
archiwum z kadej kopii jest niezalene od innej 

Jeśli uytkownik musi przeszukać archiwum (co samo w sobie, 
w świetle problemu #66 jest trudne), będzie zmuszony do przeszu-
kania wszystkich jego kopii rozrzuconych na rónych komputerach.

Wprowadzenie mechanizmu synchronizacji dwu lub więcej archiwów, 
ew. dodania zawartości jednego archiwum do drugiego (z usuwaniem 
duplikatów).

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



Interfejs
Kolejna sekcja to 15 problemów dotyczących interfejsu wykorzysty-
wanego w aplikacji.



#77Niespójny wygląd okien aplikacji

Niektóre okna aplikacji mają kolorystykę zgodną z tą narzuconą przez 
system operacyjny (na przykład okno ustawień �), natomiast niektóre 
zgodną z tą wybraną przez uytkownika (vide szukanie innych osób 
�).

Niezgodny wygląd okien w obrębie jednej aplikacji zmniejsza 
skuteczność jej odbioru i powoduje zagubienie uytkowników. 

Ujednolicenie kolorystyki wszystkich okien.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

�

�



#78Nienaturalne zachowanie niektórych okien 
potomnych

W przypadku niektórych okien potomnych (takich jak informacja 
o błędzie przy wysyłaniu SMS-u czy o blokadzie, a take okien 
opisanych w problemie #79) okna są przyłączone bezpośrednio do 
głównego okna programu, a nie okna, którego dotyczą.

Nowe okno pojawia się w niespodziewanym miejscu, moliwe jest 
zamknięcie okna wysyłania SMS-a i rozmowy, natomiast pojawiające 
się okno będzie dalej aktywne (patrz take problem #28). Wszystko 
to uprzykrza korzystanie z programu i ukrywa zaleności pomiędzy 
poszczególnymi jego funkcjami.

Przyczepienie odpowiednich okien do naturalnych okien-rodziców.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#79Moliwość otworzenia wielu takich samych okien 
potomnych

W przypadku wyboru dzwonka dostępności i dzwonka dostępności 
w ustawieniach danej osoby, lub parametrów połączenia 
bezpośredniego, moliwe jest otworzenie wielu okien potomnych. �

Takie zachowanie jest nienaturalne i uytkownik moe mieć z nim 
wiele kłopotów, np. kiedy zapomni o uprzednim wywołaniu danej 
opcji i uruchomi ją ponownie.

Problem wynika ze złego zarządzania oknami przez aplikację, którego 
efektem jest take problem #78. Naley zadbać o to, aby dało się 
otworzyć tylko jedno okno potomne we wszystkich przypadkach.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#80Złe ułoenie nowootwieranych okien z rozmową, 
szukaniem i katalogiem publicznym

Otwierane nowe okna z rozmową, szukaniem i katalogiem 
publicznym są ustawione w tym samym miejscu i mają takie 
same rozmiary.

Uytkownik moe nie zauwayć faktu otwarcia okna, jeeli zostanie 
ono zasłonięte przez następne kolejno otwarte.

Otwieranie kolejnego okna o pozycji nieco przesuniętej w stosunku 
do poprzedniej.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#81Identyczne okna dialogowe przy ustalaniu 
dzwonków dostępności i wiadomości

W przypadku wyboru w oknie ustawień danej osoby dzwonka 
dostępności lub dzwonka wiadomości, pojawiają się identycznie 
wyglądające okna dialogowe. �

Uytkownik musi pamiętać, który z dwóch dzwonków wybrał 
i w momencie, kiedy testuje wiele dźwięków, moe się pogubić.

Rozrónienie okien za pomocą oddzielnych tytułów.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#82Brak etykietek przy niektórych elementach 
interfejsu

Przy niektórych graficznych elementach interfejsu, takich jak np. 
mały przycisk z zawiniętą strzałką obok przycisku “Wyślij,” przy-
cisk z trzema kolorowymi kółkami w głównym oknie, albo ikonki 
oznaczające status opisowy przy jego wyborze, brakuje etykietek 
narzędzi (ang. tooltips).

Brak opisu ww. elementów interfejsu powoduje, i uytkownik moe 
nie być pewny, do czego słuą, lub będzie musiał sprawdzić ich zna-
czenie w innym miejscu aplikacji.

Przejrzenie wszystkich okienek interfejsu i upewnienie się, i etykiet-
ki są obecne wszędzie tam, gdzie powinny się znajdować, szczególnie 
na elementach graficznych.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#83Nieobecne bądź niepoprawne ikony niektórych 
okien programu

Niektóre okna programu (takie jak edycja osoby czy SMS Express) 
mają standardowe ikony systemu operacyjnego Windows bądź są 
w ogóle pozbawione ikon.

Okna z innymi ikonami (bądź pozbawione ikon) mogą być potrak-
towane przez uytkownika jako naleące do innej aplikacji (szczegól-
nie w świetle problemu #28).

Ujednolicenie ikon i konsekwentne ich stosowanie w obrębie wszyst-
kich okien aplikacji.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#84Brak ikon w niektórych miejscach interfejsu

W niektórych elementach interfejsu brakuje ikon, np. w oknie 
ustawień przy wyborze domyślnego statusu. �

Wykorzystanie ikon spowodowałoby łatwiejsze przyswojenie i bardziej 
naturalny wybór ni aktualna metoda, gdzie konieczne jest przeczyta-
nie wszystkich opisów.

Dodanie ikon w tym i innych naturalnych miejscach.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#85Niepełne wykorzystanie klawiszy skrótu i skrótów 
klawiszowych

W wielu miejscach programu klawisze skrótu (ang. hot keys) nie są 
w pełni bądź w ogóle wykorzystane. Przykładami są menu kontek-
stowe na liście osób �, niektóre panele w ustawieniach �, czy te 
okna dialogowe �. Praktycznie wszystkie przydatne funkcje (np. przy-
pominacz, SMS Express) pozbawione są te bezpośrednich skrótów 
klawiszowych. 

Zaawansowany uytkownik (ang. power user) będzie miał kłopoty 
chcąc sprawnie operować aplikacją, korzystając z klawiatury zamiast 
z myszki. W niektórych sytuacjach będzie to wręcz niemoliwe (vide
problem #86).

Zadbanie o to, eby wszystkie elementy interfejsu mona było 
obsługiwać za pomocą klawiatury.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#86Utrudniony dostęp z klawiatury do niektórych kon-
trolek

W niektórych miejscach interfejsu (dla przykładu w okienku 
z rozmową �) nie jest moliwe przejście do niektórych kontrolek 
(w tym wypadku przycisku “Wyczyść”) za pomocą standardowych 
kombinacji klawiszy Tab i Shift-Tab.

Uytkownicy intensywnie korzystający z klawiatury mogą mieć prob-
lemy z dojściem do danej kontrolki, tym bardziej jeśli nie ma ona 
przypisanego skrótu klawiszowego.

Przejrzenie kodu okien dialogowych i sprawdzenie oraz uzupełnienie 
porządku kontrolek.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#87Brak bądź nadmiarowe wielokropki po komendach

Zgodnie z konwencją obecną w graficznych systemach operacyjnych 
od lat, oraz zaleceniami interfejsu Windows, komendy wymagające 
podania przez uytkownika dodatkowych informacji powinny być 
zakończone wielokropkiem. W wielu opcjach aplikacji wielokropki są 
bądź nieobecne, bądź niepotrzebne, dla przykładu:
• komenda “O programie” w menu nie powinna być zakończona 

wielokropkiem, gdy wywołuje bezpośrednio okienko,
• w opcjach “Import listy kontaktów” i “Eksport listy kontaktów” 

brakuje wielokropków (wymagają one podania typu importu/
eksportu, vide problem #95), 

• w okienku “ustawienia” w panelu “grafika” przyciski “Zmień” 
powinny być zakończone wielokropkiem, gdy wymagają wybrania 
czcionki bądź koloru,

• w menu kontekstowym na liście osób po komendach “Wyślij 
e-mail”, “Wyślij plik”, “SMS Express”, “Przypominacz” brakuje 
wielokropków (komendy te wymagają podania dodatkowych 
danych),

• w menu wybrania statusu przy statusie opisowym brakuje wielok-
ropka (wybranie tego statusu wymaga podania typu oraz opisu),

• w menu szukania osób pojawia się wielokropek po słowie 
“Więcej...”, podczas gdy tak nazwany przycisk nie wymaga od 
uytkownika podania dalszych danych.

Uytkownik nie będzie wiedział, e dana komenda poprosi go o dodat-
kowe dane, lub będzie spodziewał się zapytania, którego nie będzie.

Ujednolicenie wielokropków w interfejsie aplikacji zgodnie z przyjętą 
konwencją i podanymi wyej rekomendacjami.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#88Zawsze aktywne kontrolki

Przycisk do wyboru dzwonka jest zawsze aktywny, nawet jeśli nie 
jest włączona opcja informowania dzwonkiem o przychodzącej 
wiadomości. � Przycisk “Zaawansowane...” w przypadku połączeń 
bezpośrednich jest zawsze aktywny, nawet jeśli nie są one wykorzysty-
wane. � Przy wyborze czasu opisu są czasem aktywne strzałki do zmi-
any czasu, nawet jeśli informacja o czasie jest wyłączona. � Podobne 
sytuacje występują w ustawieniach proxy czy statusu.

Poniewa kontrolki są zawsze aktywne, uytkownik moe nie być 
pewnym, czy wyłączenie przez niego odpowiedniej opcji dało jakiś 
rezultat. Ponadto zmiana opcji w tych kontrolkach nie spowoduje 
adnych zmian w działaniu programu.

Przejrzenie interfejsu i upewnienie się, e ww. problemy są po-
prawione, a take, i inne odpowiednie kontrolki nie są aktywne 
w sytuacjach, w których nie powinny.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#89Niekonsekwentnie zachowanie się aplikacji przy 
kliknięciu na jej ikonie

Aby wyświetlić okno programu, wystarczy kliknąć na ikonie znajdu-
jącej się w pasku Windows. Nie zawsze jednak program reaguje na 
ponownie kliknięcie mające ukryć jego okno.

Rosnąca frustracja uytkownika, który nigdy nie jest pewny, czy pro-
gram zamknie się po kliknięciu na ikonie.

Poprawienie procedury tak, aby reagowała na kliknięcie za kadym 
razem.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE



#90Narzucona odgórnie standardowa kolorystyka 
aplikacji

Po instalacji program pojawia się w arbitralnie przyjętej ółto-
pomarańczowej kolorystyce, nie mającej nic wspólnego z wybranymi 
w Windows przez uytkownika ustawieniami dotyczącymi wyglądu. �

Wybrane przez twórców aplikacji jaskrawe kolory mogą być 
nieczytelne dla części uytkowników lub na części monitorów. 
Niemoliwe jest proste dostosowanie kolorów do tych ustawionych 
w systemie operacyjnym, uytkownik jest zmuszony do ręcznej 
zmiany trzech kolorów składających się na interfejs (zresztą tylko 
częściowo, vide problem #77).

Bardziej stonowana domyślna kolorystyka. Umoliwienie automatycz-
nego dopasowania kolorystyki aplikacji do kolorów systemu operacyj-
nego.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#91Niepełna zgodność z interfejsem Windows XP

Program tylko w niewielkiej części dostosowany jest do współpracy 
z interfejsem Luna systemu Windows XP, co dotyczy się take jego 
domyślnej kolorystyki oraz wyglądu ikon.

Wymieszane stare i nowe kontrolki � powodują zmniejszenie 
estetyczności programu a take wprowadzają element niespójności, 
która moe przyczynić się do zagubienia uytkownika.

Zadbanie o dostosowanie w pełni interfejsu programu (wyglądu okien, 
ikon itd.) do interfejsu i załoeń systemu Windows XP.

Na usprawiedliwienie autorów mona dodać, i nawet w obrębie 
samego Windows XP zdarzają się aplikacje wykorzystujące “mieszany” 
interfejs.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE

UWAGI
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Menu
Przedostatnia sekcja dotyczy menu obecnych w aplikacji.



#92Niespójności w przedstawianiu w menu 
niedostępnych opcji

W przypadku niektórych opcji menu nieaktywne opcje są usuwane 
z listy (na przykład “Wyślij zaległe SMS-y” �), niektóre są nieaktywne 
(np. “Rozmowa głosowa” w menu wiadomości), niektóre natomiast są 
zawsze aktywne, niezalenie od ich stanu (np. “Przypominacz”, vide
problem #33). 

Znikające z menu opcje powodują konsternację uytkownika i cza-
sem frustrujące i długotrwałe poszukiwanie komendy, która “na 
pewno gdzieś tu była.” Niekonsekwentne zachowanie programu (dla 
przykładu, opcje są usuwane z menu kontekstowego, a nieaktywne 
w menu wiadomości) dodatkowo komplikuje kwestię.

Ujednolicenie zachowania programu i dezaktywacja (a nie usuwanie) 
niepotrzebnych opcji z menu.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#93Rozdzielenie głównego menu na dwa

Główne menu aplikacji jest rozdzielone na dwa, tekstowe (“Gadu-
gadu”) oraz graficzne (“Wiadomości” i “Kontakty”). �

Nie jest moliwe płynne przejście między dwoma menu w sposób 
znany z typowych menu Windows (i innych graficznych systemów 
operacyjnych). Menu graficzne wygląda podobnie jak pasek narzę-
dziowy (ang. toolbar), mogąc mylić uytkownika.

Przeniesienie menu graficznego do menu tekstowego lub odwrotnie.

OPIS

UZASADNIENIE

ROZWIĄZANIE
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#94Brak zaznaczenia domyślnej operacji w menu kon-
tekstowym

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektowania menu w systemie 
Windows, domyślna operacja na obiekcie (podwójne kliknięcie) po-
winna być oznaczona w menu pogrubieniem, tymczasem w przypad-
ku kontekstowego menu wywoływanego poprzez wciśnięcie prawego 
przycisku na nazwisku osoby, adna opcja nie jest tak zaznaczona. �

Uytkownik moe nie wiedzieć, która pozycja w menu jest domyślną 
i moe nie domyślić się, i jest moliwe dwukrotne kliknięcie na naz-
wisku osoby w celu rozpoczęcia z nią rozmowy.

Odpowiednie oznaczenie domyślnej opcji w menu (“Rozmowa” lub 
“SMS Express”).
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#95Niepotrzebne rozbicie opcji importu/eksportu

Po wybraniu z menu “Import/Eksport”, a następnie “Import listy 
kontaktów” lub “Eksport listy kontaktów”, pojawia się proste okno, 
dające uytkownikowi do wyboru dwie lub trzy odpowiednie opcje. �

Opcji w okienkach jest na tyle mało, i duo wygodniejsze i szybsze 
byłoby wybieranie ich bezpośrednio z podmenu.

Zrezygnowanie z opcji “Import/Eksport” poprzez umieszczenie opcji 
“Import listy kontaktów” i “Eksport listy kontaktów” od razu w menu 
pierwszego rzędu, po czym dodanie opcji aktualnie obecnych 
w oknach dialogowych do odpowiednych podmenu.
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Terminologia
Ostatnia sekcja dotyczy terminologii i języka stosowanego w pro-
gramie.



#96Niejasna i niespójna terminologia w programie

W wielu miejscach programu wykorzystane słownictwo jest niejasne 
i niespójne. Przykłady to:
• “SMS Express” zamiast bardziej naturalnego “Wysłanie 

wiadomości SMS” (zaszłość z poprzedniej edycji programu),
• “czas” w oknie wysyłaniu SMS-a za pomocą ww. funkcji (chodzi 

o czas dostarczenia wiadomości),
• “później” w powyszym oknie (zachowanie wiadomości w archi-

wum w celu umoliwienia jej późniejszego wysłania, vide problem 
#42), dodatkowo niezgodne z “wyślij później” (problem #44),

• “outbox” w archiwum (skrzynka wyjściowa, w której przecho-
wywane są SMS-y w celu ich dalszego wysłania),

• “szukaj znajomych” w menu (niekoniecznie muszą być to zna-
jomi, lepsze byłoby “szukanie osób”, czy, idąc za ju istniejącym 
określeniem, “szukanie kontaktów”),

• “lista zablokowanych uytkowników” i podobny problem 
z niespójnością określeń (“uytkownik” jest ju wykorzystany w 
innym miejscu, w jeszcze innym “nadawca”),

• “katalog publiczny”, bardzo niejasny przed pierwszym wykorzysta-
niem, tym bardziej, i nie do końca opisany w ten sposób w oknie 
“szukaj znajomych,”

• część z opcji w menu na liście osób jest w trybie rozkazującym 
(“wyślij plik”), część w formie opisowej (“rozmowa”),

• odnoszenie się do uytkownika czasem w pierwszej (“Mój status”), 
czasem w drugiej osobie (“Twoje konto”).

Niejasna terminologia powoduje kłopoty przy zrozumieniu sensu 
niektórych funkcji programu i efektów ich wykonania.

Poprawienie i ujednolicenie terminologii zgodnie z podanymi wyej 
sugestiami.
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#97Błędy gramatyczne w komunikatach

W niektórych komunikatach pojawiają się raące błędy gramatyczne, 
jak chociaby “czy chcesz usunąć 4 rozmów” � czy błędnie dopaso-
wana płeć przy komunikatach “dostępna/y” i “niedostępna/y”. ���

Odbieranie przez uytkownika programu jako amatorskiego i miejs-
cami nieczytelnego. Promowanie niepoprawnej polszczyzny wśród 
uytkowników programu.

Przejrzenie komunikatów i dostosowanie ich w pełni do języka pol-
skiego, a take zamiana prostego algorytmu rozpoznawania płci po 
ostatniej literze pseudonimu na bardziej adekwatny.
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#98Błędy ortograficzne w komunikatach

W niektórych komunikatach programu czają się błędy ortograficzne, 
jak np.
• “cfaniak”, “ygi”, “zab” i “z jezorem”, “tancze” w opisie emotikon,
• “konaktów” przy blokowaniu uytkownika,
• “zostało: 1400 znakow” w SMS Express,
• “SMSÓW” zamiast “SMS-ów” w potwierdzaniu SMS-ów przy sieci 

Idea,
• “bład transmisji” przy przesyłaniu plików,
• brak kropki po “tel” w oknie głównym.

Patrz problem #97. 

Przejrzenie wszystkich komunikatów w programie ze słownikiem 
w ręku.
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#99Niekonsekwentna kapitalizacja

Zastosowana w menu i okienkach kapitalizacja jest niezgodna 
z zaleceniami Microsoft dotyczącymi systemu Windows oraz niekon-
sekwentna. Przykładowo, w menu dotyczącym kontaktów kade 
słowo opcji “Szukaj Znajomych” jest pisane wielką literą, natomiast
w przypadku innych opcji tylko pierwsza litera jest wielka. � Z kolei 
w opcjach ustawień, w panelu statusu, wiele opcji zaczyna się od 
małej litery. �

Niekonsekwentna kapitalizacja, podobnie jak innego typu 
niespójności, powodują zagubienie się uytkownika i uznanie pro-
gramu za nieprofesjonalny. 

Przejrzenie wszystkich komend i zastosowanie spójnej oraz zgodnej 
z zaleceniami kapitalizacji.
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