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Nienajlepsza forma wyświetlania planu

Plan przedstawiany jest w postaci zwykłej tabeli, podczas gdy istnieją 
duo bardziej intuicyjne formy prezentowania planu zajęć, jak chociaby 
kalendarz (wykorzystujący naturalne dla ludzi mapowanie), bądź plan 
“trójkącikowy” znany ju na Wydziale Informatyki, umoliwiający duo 
szybsze zorientowanie się co do rozkładu zajęć. Róne formy wyświet-
lania planu mogą oczywiście współistnieć obok siebie.

Niefortunnie dobrana kolorystyka

Plan przedstawiany jest w kolorystyce “ciemne tło/jasne napisy,” która 
jest mniej czytelna i naturalna ni ciemne napisy na jasnym tle. Dodat-
kowo kolory oznaczające typ zajęć są bardzo jaskrawe, nieczytelne na 
gorszych (lub monochromatycznych) monitorach, będą sprawiały kłopoty 
przy druku, oraz są niezgodne z poprzednio obowiązującą na wypisywa-
nym ręcznie planie kolorystyką.

Kolory oznaczające wszystkie pięć 
rodzajów zajęć

Zbyt dua ilość przekazywanych informacji

Pomijając wspomniane problemy z długim wczytywaniem strony, tabelka 
z planem zajęć prezentuje się bardzo nieczytelnie z uwagi na duą ilość 
przedstawionych jednym ciągiem informacji – szczególnie dla studentów 
studiów zaocznych. Bardziej czytelne byłoby wydzielenie osobnych pod-
stron dla kadego zjazdu, lub przynajmniej oddzielenie poszczególnych 
zjazdów. Zwiększyłoby to czytelność strony i dodatkowo umoliwiłoby 
zlikwidowanie kolumn z datą oraz dniem tygodnia.

Brak moliwości filtrowania

Plan zajęć pozbawiony jest jakichkolwiek moliwości filtrowania danych 
(poza początkowym wyborem kierunku studiów oraz roku), np. ogranic-
zenia wyświetlania tylko do jednego przedmiotu, jednego prowadzącego, 
czy jednego typu zajęć. Studenci skazani są na wykreślanie zajęć doty-
czących grup, w których się nie znajdują. Nauczyciele muszą przeglądać 
plany wszystkich lat i wszystkich grup (sic!), aby odnaleźć swoje 
zajęcia.

W tym miejscu moliwe byłoby zastosowanie opcji wpisania przez uyt-
kownika swojego loginu (bądź grupy albo nazwiska), aby wyświetlić tylko 
zajęcia, które go dotyczą. W przypadku oglądania planu zajęć z kompu-
terów Wydziału Informatyki moliwe byłoby automatyczne pobranie tych 
danych przez witrynę (do korzystania z terminali konieczne jest zalogo-
wanie się).



Nienaturalny porządek sortowania

Plan zajęć narzuca bardzo nieprzyjazny porządek sortowania zajęć. 
Zajęcia posortowane są najpierw podług typów, a następnie podług 
grup (dla studiów dziennych) – jest to porządek duo bardziej chaotyc-
zny i nieczytelny, ni naturalny porządek chronologiczny. W rezultacie 
odwiedzający skazani są na ręczne przekopiowywanie danych i ich 
powtórne sortowanie (włącznie z filtrowaniem).

Przykład nienaturalnego porządku 
sortowania dla jednego dnia planu zajęć 
studiów zaocznych

Brak moliwości zmiany porządku sortowania

Odwiedzający skazany jest na domyślny, arbitralnie przyjęty porządek 
sortowania i nie jest moliwa jego zmiana. Graficzne systemy operacyjne 
oraz część witryn WWW przyzwyczaiła uytkowników do moliwości 
zmiany porządku sortowania poprzez kliknięcie na wybranym nagłówku 
kolumny, ten mechanizm mona byłoby wykorzystać take tutaj. Umoli-
wiłoby to uytkownikom znalezienie odpowiedzi np. na pytanie “o której 
godzinie najpóźniej kończą się zajęcia” czy uporządkowanie planu zajęć 
podług sal.

Brak szukania

Brak jest bardzo przydatnej funkcji szukania, która pozwalałaby na 
zrzucenie części pracy na serwer. W okienku szukania mona byłoby 
wpisać nazwę przedmiotu, grupę ćwiczeniową/laboratoryjną, nazwisko 
wykładowcy, salę, natomiast oprogramowanie automatycznie dopaso-
wywałoby się do intencji uytkownika i wyświetlało interesujące go dane. 

Brak dostosowania planu do wszystkich grup uytkowników

Z planu zajęć korzystają trzy grupy uytkowników: studenci studiów 
dziennych, studenci studiów zaocznych oraz nauczyciele. Kada z tych 
grup ma nieco inne potrzeby, i równie plan kadej z nich wygląda 
odmiennie, natomiast plan zajęć na stronie WWW nie uwzględnia 
podziału na te trzy grupy.

Niestosowanie zasady progressive disclosure

W większości przypadków studentów i nauczycieli będą interesowały 
tylko najblisze zajęcia (dzisiaj, jutro, ew. najbliszy zjazd), tymczasem 
zawsze wyświetlany jest cały plan zajęć, co – pomijając kłopoty z długim 
jego wczytaniem – zmusza odwiedzającego do mudnego przewijania 
strony w celu odnalezienia poądanych dni.



Sugerowane jest domyślne wyświetlanie tylko kilku najbliszych dni, oraz 
umoliwienie obejrzenia całego planu na yczenie.

Długi czas wczytywania się strony

Ze względu na wspomniane ju wcześniej bezwarunkowe wyświetlanie 
całego planu zajęć, niektóre strony mogą być rozmiarowo dość obszerne, 
co w przypadku uytkowników wczytujących plan za pomocą połączenia 
modemowego lub z wolniejszych sal laboratoryjnych równa się cza-
sowi oczekiwania zbliającemu się nawet do niedopuszczalnej wartości 
kilkudziesięciu sekund.

Niestandardowe zachowanie się odnośników

Od początku istnienia WWW internauci przyzwyczaili się do faktu, i 
odnośniki są niebieskie i podkreślone, natomiast odwiedzone odnośniki 
zmieniają kolor (z reguły na purpurowy). Wprawdzie odnośniki prowa-
dzące do poszczególnych planów zajęć są prawidłowo podkreślone 
i błękitne, jednak odwiedzone strony są oznaczone dokładnie takim 
samym kolorem, tyle e bez podkreślenia. Jest to zachowanie niestan-
dardowe, mogące powodować zagubienie uytkownika (czy wcześniej 
wybrany odnośnik przestał nagle być odnośnikiem?), i wypaczające jeden 
z lepszych pomysłów leących u podstaw World Wide Web.

Przykłady odnośników do odwiedzonych 
i nieodwiedzonych stron

Niedziałające lub nieczytelne odnośniki

Na stronach prowadzących do planu zajęć widnieją przyciski-strzałki, 
które są nieintuicyjne oraz nieopisane, i prowadzą albo “donikąd” (poja-
wia się ta sama strona), albo do strony, która nie istnieje (błąd 404). 
Aczkolwiek mona domyślić się źródeł problemu (prace nad nową stroną 
WWW Wydziału Informatyki), jednak takie zachowanie się odnośników 
świadczy źle o witrynie i, w rezultacie, o uczelni.

Ponadto przy wszystkich kierunkach studiów istnieją odnośniki do pięciu 
lat, nawet jeśli wybrane studia trwają krócej. Nadmiarowe odnośniki 
prowadzą do pustych stron lub stron nieistniejących (błąd 404), 
wprowadzając zamieszanie.

Odnośniki prowadzące do 
nieistniejących stron



Niedostateczne rozdzielenie nawigacji od pozostałych 
odnośników

Na stronie prowadzącej do planu zajęć nawigacja (“katedry,” “baza 
adresowa,” “sieć WIPS” itp. itd.) jest zbyt podobna i umieszczona zbyt 
blisko właściwych odnośników do planu zajęć. Takie rozwiązanie spo-
woduje najprawdopodobniej problemy z nawigowaniem po serwisie 
u części odwiedzających.

Nawigacja i odnośniki zlewające się 
w jedną całość

Zbyt skomplikowana struktura

Zgodnie z “zasadą trzech kliknięć” kada podstrona serwisu powinna 
być odległa od głównej strony nie dalej ni o trzy kliknięcia. Wprawdzie 
plan zajęć Wydziału Informatyki nie łamie tej zasady (uytkownik klika na-
jpierw na przycisk “Plan,” następnie wybiera kierunek studiów, a potem 
rok), jednak moliwe byłoby spłaszczenie teje struktury o jeden stopień 
(poprzez połączenie kierunku z rokiem) bez szkody dla jej czytelności.

Brak nawigacji na stronie z planem

Strona z planem pozbawiona jest jakiejkolwiek nawigacji, co moe po-
wodować problemy po pierwsze w orientacji (“czego konkretnie plan 
oglądam?”), a po drugie przy przechodzeniu między stronami (“jak wrócić 
do poprzedniej strony?”), szczególnie jeśli odwiedzający zapamiętał 
poądaną stronę w ulubionych zakładkach.

Początek strony bez jakichkolwiek 
kontrolek nawigacyjnych

Niezgodna nawigacja

Jakby tego było mało, strona z wyborem kierunku/roku studiów ma 
zupełnie inną nawigację (i wygląd) ni strona główna serwisu. Jest to 
pozostałość po poprzedniej wersji witryny, jednak naley jak najszybciej 
ujednolicić wygląd tych (oraz pozostałych) stron.



Strona główna Wydziału Informatyki 
(www.wi.ps.pl)

Plan zajęć Wydziału Informatyki 
(plan.wi.ps.pl)

Nieuzasadnione otwieranie planu w nowym oknie przeglądarki

Po kliknięciu na przycisku “Plan” na stronie głównej Wydziału Informatyki 
nowa podstrona otwiera się w nowym oknie przeglądarki. Jest to zachowa-
nie niczym nie usprawiedliwione (strona główna Wydziału Informatyki 
nie jest do niczego potrzebna przy oglądaniu planu zajęć), a odwiedzający 
nie zostaje o nim uprzedzony. Efekt jest taki, i część uytkowników 
moe być zirytowana takim zachowaniem się witryny, bądź zdezoriento-
wana nagle otwartym oknem przeglądarki (takie zachowanie dla wielu 
internautów równoznaczne jest z bannerem reklamowym).

Niejasna data na górze strony

Na górze kadej strony znajduje się bliej nieokreślona data z godziną. 
Pomijając ju niefortunnie dobrany format samej daty (czy 02.11.04 to 
czwarty listopada 2002 roku czy drugi listopada 2004?), niezbyt jasne jest 
jej przeznaczenie. Czy to aktualna data? Czy data jakiegoś wanego wy-
darzenia? Zakończenia semestru? Czy data ostatniej aktualizacji planu? 
Okazuje się, e to ostatnie, ale uytkownik musi dojść do tego sam.

Niejasna data oraz godzina



Problemy przy aktualizacji planu

W przypadku aktualizacji (zmiany) planu uytkownik jest skazany na bar-
dzo kłopotliwą procedurę. Najpierw musi zorientować się, e data nad 
planem to data ostatniej aktualizacji planu (co z kolei wymaga niekonie-
cznie naturalnego wywnioskowania, i plan moe być zmieniany podczas 
trwania semestru). Potem musi przypomnieć sobie, jaka widniała tam 
wartość podczas ostatniego odwiedzania tej strony. Następnie, jeśli te 
wartości są róne, konieczne jest porównanie planu z jego poprzednią 
wersją (o ile uytkownik ją zachował) lub z planem w pamięci (co powo-
duje duo kłopotów) i wynotowanie rónic.

Jak widać, jest to procedura skomplikowana oraz bardzo niedoskonała, 
i większość czynności, które mogłyby być wykonywane przez komputer 
(serwer) zostaje zrzucona na uytkownika. Moliwe byłoby chociaby 
wykorzystanie mechanizmu cookies do informowania uytkownika 
o zmianach w planie, jeśli ju nie zostaną wykorzystane bardziej zaawan-
sowane mechanizmy (np. wysyłanie e-maili do zainteresowanych osób 
w przypadku aktualizacji planu, co dodatkowo uwolniłoby uytkownika 
od konieczności regularnego sprawdzania strony z planem).

Brak lub ograniczona legenda

W przypadku niektórych aspektów tabelki (typ zajęć, zastosowana kolory-
styka, symbole przy salach) konieczne jest zastosowanie legendy. Nieste-
ty, legenda jest obecna tylko w jednym, niezbyt intuicyjnie dobranym 
miejscu (na stronie z wyborem kierunku studiów), na dodatek dotyczy 
tylko symboli przy salach zajęciowych, a i do tego nie wszystkich. Legen-
da powinna być obecna na kadej stronie, i dotyczyć tylko informacji 
pojawiających się na tej stronie. Dodatkowo mona wykorzystać etykietki 
(ang. tooltips) w celu wyjaśnienia niektórych skrótów po najechaniu na 
nie kursorem myszki (podobnie, jak czynią to praktycznie wszystkie nowo-
czesne graficzne systemy operacyjne).

Jedyne miejsce występowania legendy

Właściwa, dalece niekompletna legenda

Nieczytelne nagłówki tabelki

Stosowane w nagłówkach tabeli skróty i niejasne wyraenia nie pomagają 
uytkownikom. Grupa jest z niewiadomych przyczyn skrócona do 
“Gr.”, chocia wystarczyłoby miejsca na pełne słowo (aczkolwiek wart 
zauwaenia jest fakt, i technicznie rzecz biorąc III rok nie jest do końca 
grupą), dzień tygodnia to “Dz” (mona go połączyć z datą), “Start” 
i “Stop” są mało profesjonalne, natomiast “Stopień,” “Imię” i “Nazwisko” 
– pomijając niepotrzebne rozdzielenie – wcale nie implikują, i są to 
personalia prowadzącego zajęcia.



Nagłówek tabeli

Brak powtórzeń nagłówków tabeli

W przypadku tak długiej tabeli konieczne jest regularne powtarzanie jej 
nagłówków, gdy uytkownik moe pogubić się w znaczeniu poszcze-
gólnych kolumn. Idealnym miejscem na powtórzenie nagłówków byłby 
wspomiany wyej początek nowego zjazdu bądź dnia.

Nieczytelny format daty

Data przy kadych zajęciach dla studentów studiów zaocznych jest przed-
stawiana w formacie RR-MM-DD (np. 02-10-05), co nie tylko umieszcza 
najrzadziej zmieniającą się część daty (rok) na samym poczatku, ale i w 
świetle nowego tysiąclecia powoduje sporo problemów przy rozszyfro-
waniu daty (czy 02 to rok, czy dzień miesiąca?). Sugeruje się odwrócenie 
kolejności i zrezygnowanie z roku.

Dodatkowo przy rozdzielczości 800x600 data jest przełamana, co tylko 
zmniejsza jej czytelność.

Przy okazji mona byłoby pokusić się o większe “uczłowieczenie” dat, 
korzystając z dodatkowych bardziej czytelnych dla ludzi określeń, takich 
jak “dzisiaj”, “jutro” itd.

Niezbyt czytelny format daty

Niespójności w zapisie dni tygodnia

W przypadku studiów zaocznych dzień tygodnia jest podawany w osobnej 
kolumnie “Dz,” natomiast dla studiów dziennych przed godziną w kolum-
nie “Start,” zmniejszając jej czytelność.

Zapis dnia dla studiów zaocznych

Zapis dnia dla studiów dziennych



Brak zaznaczenia rodzaju aktualnego tygodnia

Po latach narzekań studentów na stronie głównej Wydziału Informatyki 
pojawiła się informacja o tym, czy tydzień jest parzysty, czy nieparzysty 
(rzecz istotna dla słuchaczy studiów dziennych, szczególnie w okresach 
po dłuszych przerwach). Wcią jednak taka informacja nie jest wpleciona 
w sam plan zajęć.

Nadmierne wykorzystanie skrótów

Nazwy niektóre zajęć są z nieuzasadnionych przyczyn skrócone lub 
wręcz ucięte, zmniejszając ich czytelność, np. “Inteligentni agenci w 
siec. komp. i org.”, “Wirtualna organizacja w małych i średnic”, “Metody 
statyst. w ster. proc. wytw. wyrobów” czy “P.o.Wybrane zagad. wdraania 
zarząd. jako.”

Przykładowe poskracane nazwy 
przedmiotów

Problemy z polskimi znakami diakrytycznymi

W wielu miejscach pojawiają się problemy z polskimi znakami diakrytycz-
nymi, które wystawiają bardzo złe światło stronie i jej webmasterowi. 
W przypadku nazwiska takiego jak “Bana?,” trudno domyśleć się, czy 
chodzi o “Banaś”, “Banał”, czy jeszcze inną kombinację.

Przykłady złego wyświetlania polskich 
znaków diakrytycznych

Niezgodność z niektórymi przeglądarkami

W przypadku wykorzystywania przez odwiedzającego przeglądarki innej 
ni Internet Explorer (a w wielu salach laboratoryjnych Wydziału Infor-
matyki wcią trzeba korzystać ze starszego oprogramowania, takiego jak 
Netscape Navigator 3 lub Netscape Communicator 4) pojawia się wiele 
problemów z wyglądem strony, m.in. znikające kolory oznaczające typ 
przedmiotu, niewidoczne nagłówki tabel, brak niektórych planów (sic!) 
oraz zbyt mała czcionka, która moe być nieczytelna.



Niepoprawny wygląd strony 
w przeglądarce Netscape Navigator 4

Brak moliwości zmiany planu przez prowadzącego

W przypadku konieczności uzgodnionej ze studentami zmiany godzin 
odbywania się zajęć, prowadzący nie moe wprowadzić tej zmiany (lub 
przedstawić jej do zatwierdzenia przez odpowiednią osobę) za pomocą 
WWW – konieczne jest czasochłonne przedstawienie jej w bardziej trady-
cyjny sposób (osobiście lub telefonicznie).

Brak namiarów na osobę odpowiedzialną za plan zajęć

Zarówno studenci, jak i wykładowcy mogą być zmuszeni do kontaktu 
z osobą układającą plan zajęć, jednak na adnej ze stron nie ma nawet 
informacji o personaliach tej osoby, a tym bardziej o sposobach z nią 
kontaktu (czy elektronicznego, czy fizycznego). 

Nieadekwatny do treści tytuł strony

Tytuł strony przy wyborze roku i kierunku studiów to “Wydział Infor-
matyki Politechniki Szczecińskiej,” natomiast przy właściwym planie to 
jedynie “Plan zajęć.” Oba są nietrafione i zbyt ogólne, nie pomagając 
uytkownikom podczas dodawania stron do ulubionych zakładek.

Brak wzoru wpisywania przedmiotów do indeksu i kart 
zaliczeniowych

Mimo, i wszystkie potrzebne do tego dane są ju obecne w planie zajęć, 
studenci chcący wypełnić swój indeks i karty zaliczeniowe zmuszeni są do 
kupienia odpowiednich wzorów w zazwyczaj obleganym punkcie ksero.

Sugeruje się dodanie opcji wyświetlającej wzór, podług którego powinno 
wypełnić się indeks oraz kartę zaliczeniową, lub wręcz wyświetlającej całą 
kartę zaliczeniową (np. w formacie PDF) gotową do wydruku.

Brak wersji do druku

Nie jest obecna wersja planu zajęć przeznaczona do druku, a istniejąca 
strona prezentuje się na papierze bardzo nieprzejrzyście (ółte, niebieskie 
czy róowe litery na białym tle są mało czytelne).

Brak funkcji eksportu

Brak jest take funkcji eksportu danych do innego, znanego lub otwartego 
standardu, takiego jak np. XML czy CSV. Dane w takim formacie mogłyby 
być importowane do innych aplikacji, takich jak arkusze kalkulacyjne czy 
organizery, bez konieczności ręcznego ich przygotowywania.



Brak wykorzystania hipertekstu do powiązania informacji

Plan a prosi się o wykorzystanie hipertekstu w celu połączenia ze 
sobą niektórych informacji. Kliknięcie na nazwie przedmiotu powinno 
przenosić odwiedzającego do strony z informacjami o tym przedmiocie 
(plan zajęć, forma zaliczenia, literatura itp. itd.), kliknięcie na nazwisku 
prowadzącego powinno pokazywać podstawowe informacje o nim (takie 
jak e-mail, pokój, słubowy telefon, terminy konsultacji dla studentów), 
kliknięcie na numerze grupy powinno wyświetlać informacje o tej grupie 
(lista osób, namiary na starostę grupy), natomiast kliknięcie na numerze 
sali – dane tej sali (połoenie w danym budynku, dane dot. dojazdu w 
przypadku innego budynku).

Brak wersji dla urządzeń przenośnych

Mimo wcią potencjalnie małej grupy odbiorców oraz ograniczeń 
odpowiednich technologii, warto pomyśleć nad stworzeniem wersji dla 
urządzeń przenośnych, z wykorzystaniem technologii WAP, Bluetooth lub 
SyncML (albo pokrewnych).


