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Kvalita

Vzhled v různých prohlížečích

Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1%

Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných prohlížečích s podílem pod 1%

Kontrola vzhledu v dalších prohlížečích

Tiskový stylopis

Validita HTML

Validita CSS

Rychlost / výkon

Přístupnost

Přístupnost při vadách zraku

Světelný kontrast

Barevná a jasová vzdálenost

Test přístupnosti WAI (WCGA)

Test přístupnosti Section 508

Test přístupnosti WAVE

Simulace čtečky

Přístupnost bez CSS

Přístupnost bez obrázků

Přístupnost bez Javascriptu, Flashe

Přístupnost při 8bitové grafice

Přístupnost na mobilních zařízeních

Použitelnost

SEO

Checklist
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Vzhled a funkčnost v různých prohlížečích

Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1%

Testujeme vzhled a funkčnost v prohlížečích s podílem nad 1%. Dle globálních statistik Toplistu k

10.5.2010 se jedná o prohlížeče:

MSIE 6

MSIE 7

MSIE 8

Gecko (Firefox)

Opera 9,x

WebKit (Google Chrome)

MSIE 6

 

Úvod Menu
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MSIE 7

 

MSIE 8

 

Úvod Menu

Úvod Menu

19.5.2010 16:16



Gecko (Firefox)

 

Opera 9,x

 

Úvod Menu

Úvod Menu
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WebKit (Google Chrome)

 

Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných prohlížečích s podílem pod 1%

Testujeme vzhled a funkčnost ve vybraných prohlížečích s podílem pod 1%.

MSIE 5.01

MSIE 5.5

Safari 3.1.1

MSIE 5.01

 

Úvod Menu

Úvod Menu
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MSIE 5.5

 

Safari 3.1.1

 

Úvod Menu

Úvod Menu
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kazehakase 0.5.2 ubuntu

8.04 lts

konqueror 4.2 debian shiretoko 3.5 debian dillo 0.8.6 ubuntu 8.04 lts

dillo 2.1.1 ubuntu 9.10 firefox 2.0.0.19 ubuntu

8.04 lts

firefox 3.0.5 ubuntu 8.04

lts

seamonkey 1.1.12 ubuntu

8.04 lts

opera 10.00 debian iceweasel 3.0.4 debian firefox 3.5.8 ubuntu 8.04

lts

firefox 3.6.2 ubuntu 8.04

lts

Kontrola vzhledu v dalších prohlížečích

Kontrola vzhledu v dalších prohlížečích
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opera 9.80 ubuntu 8.04

lts

msie 8.0 windows xp firefox 3.5.6 windows xp seamonkey 1.1.14

windows xp

firefox 3.0.6 windows xp opera 9.63 windows xp avant 11.7 windows xp firefox 3.6 windows xp

netscape 8.1.3 windows

xp

seamonkey 2.0 windows

xp

flock 2.5 windows xp minefield 3.7 windows xp
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k meleon 1.5.0 windows

xp

opera 8.54 windows xp shiretoko 3.5 windows xp minefield 3.7 gentoo

2008.0

seamonkey 2.0.4 ubuntu

9.10

navigator 9.0.0.5 windows

xp

k meleon 1.1.4 windows

xp

safari 4.0 windows xp

navigator 9.0.0.6 gentoo

2008.0

chrome 5.0.375.29

ubuntu 9.10

konqueror 4.4 ubuntu

9.10

dillo 2.2 ubuntu 8.04 lts
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iceape 1.1.13 debian opera 9.63 debian opera 10.10 ubuntu 8.04

lts

firefox 1.0.8 ubuntu 8.04

lts

firefox 3.1 ubuntu 8.04 lts minefield 3.2 ubuntu 8.04

lts

opera 10.00 windows xp minefield 3.6 ubuntu 8.04

lts

dillo 2.0 freebsd 7.1 firefox 2.0.0.20 freebsd

7.1

firefox 0.9.1 windows

2000

firefox 1.0.7 windows

2000
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msie 4.01 windows 2000 opera 9.27 windows xp opera 7.03 windows 2000 opera 9.62 windows 2000

opera 7.11 windows xp opera 8.53 windows xp opera 9.50 windows xp opera 9.51 windows xp

opera 9.52 windows xp opera 9.60 windows xp safari 3.0 windows xp opera 9.61 windows xp
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opera 9.64 windows xp

 

Tiskový stylopis
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Validita HTML

 

HTML - indexová strana HTML - 1.úroveň menu

HTML - 2.úroveň menu
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Validita CSS

 

Před úpravami Finální
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Výkon / rychlost

 

Analýza výkonu Analýza rychlosti
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Vzhled při vadách zraku

 

Daltonie Deuteranopie

Deuteranopie-daltonie protanopie

tritanopie
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Světelný kontrast

 

Barevná vzdálenost / vzdálenost jasu

 

Světelný kontrast obsahové části

Barva nadpisů a odkazů byla upravena oproti

původnímu návrhu, aby vyhovovala kriteriím.

Světelný kontrast menu

U menu je dosažení úrovně AA dostačující.

Obsahová část Menu

Texty v menu nevyhovují požadavkům na

barevnou a jasovou vzdálenost. Barva pozadí je

základní firemní barvou, ke které bohužel

neexistují vhodné barvy, které by splňovaly

současně všechna kriteria na barvu: kontrast,

vzdálenost barvy a jasu a zároveň působily

esteticky dobře. Viz. následující obrázek

(Vyhovující barvy). Proto a vzhledem ke

skutečnosti, že text v menu je velký a tučný, zde

byl učiněn ústupek ve prospěch zachování firemní

barvy a hezčího vzhledu.
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Vyhovující barevné kombinace

Test přístupnosti WAI (WCGA) Test přístupnosti Section 508
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Vzhled bez obrázků Test přístupnosti WAVE

Simulace čtečky (odečítače obrazovky) Vzhled bez CSS
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Funkčnost bez JavaScriptu a Flashe

Nebyla testována, protože projekt tyto prvky

neobsahuje.

Přístupnost při 8bitové grafice

8bitová grafika = 256 barev. Toto barevné

rozlišení se dnes vyskytuje jen zřídka. Pro

zajištění přístupnosti je vhodné na pozadí textu

definovat tzv. Safe colors, což je 216 barev, které

by se měly bez potíží zobrazit na všech

zařízeních. Ostatní barvy jsou tvořeny náhradou,

tzv. ditheringem. Což ztěžuje čitelnost textu, je-li

taková barva v jeho pozadí.

Při testu jsme zjistili nutnost změny barvy pozadí

záhlaví tabulek z #F17641 na #FF6633, oproti

původnímu návrhu. Bohužel na testovací

platformě docházelo i takto u barvy pozadí k

ditheringu. Předpokládáme, že se jedná o závadu

testovací platformy a že barva bude na jiných

zařízeních zobrazena správně.
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Přístupnost na mobilních zařízeních

V roce 2009 zaznamenal počet uživatelů mobilního internetu v ČR 1,5 milionů. Tito uživatelé mají

největší zájem o e-maily, dopravní spojení, mapy a sociální sítě. Nejedná se zřejmě o typické

návštěvníky firemních prezentací. Proto u těchto www aplikací neklademe důraz na vzhled, ale na to,

aby byly stránky zobrazitelné a použitelné.

 

Opera PDA - Menu FireFox PDA - Menu
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Opera PDA - Úvod FireFox PDA - Úvod
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Nebylo prováděno uživatelské testování, projekt byl posouzen zkušeným webmasterem.

Hlavní menu na očekávetelném místě

Vedlejší menu ... není

Pomocné menu ... není

Mapa webu ... ano

Množství sekcí webu maximálně 7 až 9 ... neposuzováno, web není naplněn

Informační architektura ... neposuzováno, web není naplněn

Logo, případně záhlaví prokliknutelné na titulní stranu ... bylo doplněno

Miniaudit

Je-li přítomen robots.txt, neobsahuje zákaz procházení obsahu roboty ... web je umístěn na

vývojové doméně, proto je zakázno! Po převodu na správnou doménu nutné test opakovat.

Je-li přítomen meta tag robots, neobsahuje zákaz procházení obsahu roboty ... OK

Smysluplně definované titulky ... doplní uživatel v administraci.

Smysluplně definované nadpisy ... doplní uživatel v administraci.

SEO friendly adresy ... OK.

Mapa webu ... OK.

Obsah webu přístupný vyhledávacímu robotovi ... OK.

Srank, PageRank ... neznámý, neujasněná doména na které web poběží ... předpokládá se nízký

a proto doporučejeme registraci do katalogů.

Analýza klíčových slov ... nebyla prováděna.

Obsah meta tagů keywords a description ... doplní uživatel v administraci.

Přesměrování verze bez www na verzi s www nebo naopak ... Po převodu na správnou doménu

nutné test opakovat.
 

Co ANO NE nedostupné poznámka

Jsou titulky u všech stránek smysluplné a

definované?
x

Je zoptimalizovaná grafika na datovou velikost? x

Proběhla validace HTML? x

Proběhla validace CSS? x

Jsou definované H1 x

Je správná struktur nadpisů? x web není naplněn

Page Rank x
není známa cílová

doména

S-Rank x
není známa cílová

doména

Počet odkazů vedoucích na stránku x
není známa cílová

doména

Ověření funkčnosti kontaktního formuláře x

Kontrola vzhledu prohlížečích s podílem nad 1

procento + Safari
x
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Kontrola tiskového stylu x

Test rychlosti x

Posouzení přístupnosti x

Posouzení použitelnosti x

Procentuální podíl obsahu a kódu x web není naplněn

Posouzení vzhledu při chybách zraku x

Chování při vypnutém Java Scriptu x
technologie není

použita

Chování při vypnutém Flashi x
technologie není

použita

Chování při vypnutém CSS x

Na logu odkaz na titulku x

Test přístupnosti dle Section 508 x

Test přístupnosti dle WAI x

Test přístupnosti Wave x

Barevný kontrast x

Barevná vzdálenost x

Přesměrování s nebo bez www x

Je definován tiskový stylopis? x

Přístupnost při 8bitové grafice (256 barev) x

Přístupnost na mobilních zařízeních x
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