Elektroniczna gospodarka

Pawe∏ Âledziƒski1

Badanie funkcjonalnoÊci stron WWW wybranych uczelni,
kszta∏càcych w zakresie logistyki – II edycja2
Prezentujemy wyniki drugiej edycji
badania funkcjonalnoÊci stron internetowych wybranych uczelni, kszta∏càcych w zakresie logistyki. Tak, jak w poprzednich numerach „Logistyki”, w tym
roku powtarzamy badania zesz∏oroczne. Pierwsze badanie stron uczelni logistycznych zosta∏o wykonane w zesz∏ym
roku, a jego wyniki opublikowane
w numerze 4/2006 czasopisma. Forma
badania pozosta∏a bez zmian, by umo˝liwiç porównanie z wynikami z zesz∏ego roku i oceniç, czy uczelnie wprowadzi∏y jakiekolwiek zmiany na swoich
stronach, usuwajàc zidentyfikowane
w zesz∏ym roku b∏´dy.
Ponownemu badaniu poddaliÊmy te
same strony dwudziestu wy˝szych
uczelni, wydzia∏ów, instytutów lub katedr, zwiàzanych z logistykà.
Tradycyjnie badanie sk∏ada si´
z czterech cz´Êci. Pierwsza cz´Êç
przedstawia mo˝liwoÊci nawiàzania
kontaktu z uczelnià, jakie majà studenci i inne osoby zainteresowane,
odwiedzajàce stron´ internetowà
uczelni. W tej cz´Êci praktycznie nie
zanotowano ˝adnych zmian. Wszystkie uczelnie udost´pniajà kontaktowy
numer telefonu. Niestety w wi´kszoÊci przypadków, poza numerem telefonu, na stronach podano zaledwie
adres e-mail. Tylko strona Politechniki
Poznaƒskiej (Instytut In˝ynierii Zarzàdzania) dodatkowo umieÊci∏a na swojej stronie formularz, który pozwala
na kontakt z uczelnià bez koniecznoÊci korzystania z programu pocztowego. Niestety Politechnika Poznaƒska
nie podaje adresu e-mail na swojej
stronie, dzi´ki czemu ˝adna z badanych stron nie uzyska∏a kompletu 3
punktów w pierwszej cz´Êci badania.

Druga cz´Êç badania dotyczy analizy
podstawowych problemów z zakresu
funkcjonalnoÊci stron WWW. Tutaj
wnioski sà bardzo smutne. Poza paroma elementami na stronach kilku
uczelni, od zesz∏ego roku nie zmieni∏o si´ nic. Zmian nie by∏o ˝adnych albo mia∏y one charakter kosmetyczny.
By∏y te˝ przypadki, w których cz´Êç
rzeczy poprawiono na lepsze, a cz´Êç
z tych, które by∏y poprawne, zosta∏a
zastàpiona b∏´dnymi rozwiàzaniami.
Tylko strona Katedry Logistyki Mi´dzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zosta∏a zbudowana
z wykorzystaniem wzgl´dnie zdefiniowanego rozmiaru czcionek. Pozwala
to u˝ytkownikom ze s∏abszym wzrokiem na bezproblemowe korzystanie
z mo˝liwoÊci powi´kszenia tekstu
oferowanego przez przeglàdarki.
Wszystkie pozosta∏e 19 stron ca∏kowicie ignoruje ten problem. Tylko trzy
strony: Wy˝szej Szko∏y Logistyki, Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu
(Wydzia∏ Zarzàdzania i Informatyki)
oraz Politechniki Poznaƒskiej (Instytut
In˝ynierii Zarzàdzania) posiadajà map´ witryny, która pozwala odwiedzajàcym na zorientowanie si´ w architekturze informacji witryny i u∏atwia
nawigacj´. Natomiast tylko strona Wydzia∏u Zarzàdzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu
posiada wyró˝nienie innym kolorem
hiper∏àczy odwiedzonych, dla odró˝nienia ich od tych, które jeszcze nie
zosta∏y odwiedzone. Zaledwie trzy (ze
zbadanych) strony posiadajà wartoÊciowe strony z komunikatami o b∏´dach (na przyk∏ad informacja o tym,
˝e strona o podanym adresie nie istnieje). Tylko siedem stron wyÊwietla
si´ zarówno po wpisaniu w adresie
subdomeny „www”, jak i bez niej.

Trzecia cz´Êç to sprawdzenie, czy na
stronach nie wyst´pujà dodatkowe
utrudnienia. W tej cz´Êci badania
wszystkie strony tak, jak w zesz∏ym roku, wypad∏y wzorowo uzyskujàc maksymalnà punktacj´. Na koƒcu zbadano
zgodnoÊç stron g∏ównych badanych
uczelni, wydzia∏ów, instytutów lub katedr ze standardami W3C (World Wide
Web Consortium – www.w3.org). Tutaj
ka˝da z badanych stron posiada∏a b∏´dy. Niestety wi´kszoÊç stron nie
zmniejszy∏a liczby b∏´dów w odniesieniu do zesz∏ego roku. Zdecydowanie
najgorzej w tej cz´Êci badania wypad∏a
tym razem Wy˝sza Szko∏a Logistyki,
która zwi´kszy∏a liczb´ b∏´dów (394
b∏´dy) w porównaniu z zesz∏ym rokiem.
Bardzo s∏abo prezentuje si´ pod tym
wzgl´dem równie˝ strona Wydzia∏u Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug Uniwersytetu Szczeciƒskiego (354 b∏´dy).

Wnioski
Wnioski podsumowujàce wyniki badania sà ma∏o optymistyczne. Uczelnie
praktycznie nie zrobi∏y nic, by poprawiç b∏´dy przedstawione w zesz∏orocznym badaniu. Ignorowanie potrzeb studentów i wszystkich innych u˝ytkowników tych stron chluby uczelniom nie
przynosi. Co gorsza, wp∏ywa to negatywnie na ocen´ uczelni i na jej wizerunek wÊród potencjalnych oraz obecnych studentów, mediów i pozosta∏ych
osób odwiedzajàcych te strony.
Pozostaje tylko mieç nadziej´, ˝e
uczelnie posiadajàce bardzo ciekawà
i nowoczesnà ofert´ edukacyjnà same
równie˝ zechcà si´ uczyç, przyznajàc
si´ do b∏´dów i chcàc je jak najszybciej
wyeliminowaç.

Autor jest w∏aÊcicielem firmy Perfect One, prowadzàcej badania u˝ytecznoÊci i funkcjonalnoÊci stron internetowych oraz doradztwo w tym zakresie
[www.PerfectOne.pl] (przyp. red.).
2 Wyniki badaƒ pochodzà z 14 lipca 2007 r.
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PUNKTY (max 3):

AE Poznaƒ – KLM

AE Poznaƒ – KLiT
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Wyró˝nienie linków odwiedzonych

Mapa witryny

Logo jest linkiem do strony g∏ównej

Strona nie zawiera ramek (znacznik <frame>)

Kodowanie polskich znaków (ISO 8859-2)

Oddzielenie formy od treÊci (np. CSS)
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Uwagi: 1) Zbadano stron´ G∏ównà Akademii Ekonomicznej w Krakowie, poniewa˝ Wydzia∏ Zarzàdzania nie ma swojej strony, 2) Zbadano stron´ Instytutu Marketingu Mi´dzynarodowego, poniewa˝ Zak∏ad Transportu Mi´dzynarodowego i Logistyki nie ma swojej strony.

WZiEU – Wydzia∏ Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug, AM – Akademia Morska, WI-TT – Wydzia∏ In˝ynieryjno-Techniczny Transportu, MWSLiT – Mi´dzynarodowa Wy˝sza Szko∏a Logistyki i Transportu

IIZ – Instytut In˝ynierii Zarzàdzania, IKiEM – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, WT – Wydzia∏ Transportu, WSIiZ – Wy˝sza Szko∏a Informatyki i Zarzàdzania, SZEMiE – Samodzielny Zak∏ad Ekonomii Matematycznej i E-biznesu,

115

113





























































3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14
18
14
13
15
16
17
16
17
16
15
15
14
16
18
16
16
17
14
15
54% 69% 54% 50% 58% 62% 65% 62% 65% 62% 58% 58% 54% 62% 69% 62% 62% 65% 54% 58%












































2





AE – Akademia Ekonomiczna, KLiT – Katedra Logistyki i Transportu, KLM – Katedra Logistyki Mi´dzynarodowej, WZiL – Wydzia∏ Zarzàdzania i Informatyki, KLE – Katedra Logistyki Ekonomicznej, IMM – Instytut Marketingu Mi´dzynarodowego,

WyjaÊnienia skrótów:

SUMA CA¸KOWITA (max 26):

Procentowa liczba uzyskanych punktów (max 100%):

STANDARDY W3C.ORG

Liczba b∏´dów na stronie g∏ównej - walidator W3C.org (stan na 14.07.2007)

Dane ze strony mo˝na skopiowaç

Dêwi´k w tle nie wyst´puje lub mo˝na go wy∏àczyç w ∏atwy sposób

Intro nie wyst´puje lub mo˝na je pominàç

UTRUDNIENIA

Serwis ∏aduje si´ tak samo z subdomenà “www”, jak i bez tej subdomeny

Serwis posiada w∏asne, przydatne strony b∏´dów

Paski przewijania nie majà zmienionych kolorów

Pasek stanu nie jest wykorzystywany do przekazywania informacji

PUNKTY (max 3):













Jest informacja w jakim jesteÊmy dziale

PUNKTY (max 18):
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Wyszukiwarka jest dost´pna na ka˝dej stronie




















Czcionka jest skalowalna





Wszystkie elementy menu zmieniajà wyglàd po najechaniu na nie myszkà

Menu znajduje si´ w tym samym miejscu na ka˝dej stronie

Menu jest takie samo na wszystkich stronach

Menu g∏ówne nie zawiera wi´cej ni˝ 7 pozycji

Brak problemów z nawigacjà (menu)







FUNKCJONALNOÂå SERWISU WWW
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SGH – Katedra Transportu



SGH – IMM 2)


2

SGH – Katedra Logistyki


Politechnika Poznaƒska – IIZ



Politechnika Wroc∏awska – IKiEM
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AE Katowice – KLE


Politechnika Warszawska – WT



Politechnika Radomska – Wydzia∏ Transportu


2

AE Wroc∏aw – WZiI


WSLiZ w Rzeszowie – SZEMiE



Uniwersytet Gdaƒski – Katedra Logistyki

Kontaktowy adres e-mail

AE Kraków – Wydzia∏ Zarzàdzania 1)


Uniwersytet Szczeciƒski – WZiEU



AM w Gdyni – Katedra Logistyki Morskiej



AM w Szczecinie – WI-TT



Wy˝sza Szko∏a Logistyki



Wy˝sza Szko∏a C∏a i Logistyki

Kontaktowy formularz WWW

KONTAKT

MWSLiT we Wroc∏awiu

Stacjonarny numer telefonu

Elektroniczna gospodarka

