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A web-ergonómiai vizsgálat tárgyául a foto.hu online rendszerét választottam. Ezen a 

felületen fényképek előhívását lehet kezdeményezni. A honlapon többek között elvégezhető a 

digitális fényképek feltöltése, a fotópapír minőségi beállítása, valamint beállítható a 

megrendelendő képek mérete és darabszáma. Az online felület kezelésére egy 65 éves, a 

webáruházak használatában gyakorlattal még nem rendelkező női felhasználót kértem fel. 

 

 

Eléggé nyilvánvaló-e 
a felhasználó 
számára, hogy mi a 
helyes akció? 

Összekapcsolja-e a 
felhasználó a helyes 
akció leírását azzal, 
amit el akar érni? 

Tudja-e értelmezni 
a felhasználó a 
rendszernek a 
kiválasztott 
akcióra adott 
válaszát, azaz el 
tudja-e dönteni, 
hogy jó vagy rossz 
akciót hajtott 
végre? 

1. lépés: 
A fotókidolgozás 

funkció kiválasztása 
 

Igen, a funkciót jelölő 
gomb egyértelmű 
információt szolgáltat 

Igen, a 
szolgáltatások 
listájából történő 
választás a folyamat 
kiindulási lépése 

Igen, a rendszer a 
képkidolgozás 
további választékát 
mutatja 

2. lépés: 
A termék 

minőségének 
kiválasztása  

Igen, a rendszer közli 
az igény szerinti 
választás lehetőségét 

Igen, a minőség 
felkínálása logikus 
folytatása a 
fotókidolgozás 
szándékának 

Igen, a rendszer a 
termékszerkesztőbe 
irányítja a 
felhasználót 

3. lépés: 
A képek feltöltése  

Igen, lehetőség nyílik a 
képek feltöltésére 

Igen, a rendelés előtt 
fel kell tölteni a 
képeket 

Igen, megjelenik a 
honlapon a feltöltött 
képek előnézeti 
ikonja 

4. lépés: 
A fotópapír 

minőségének 
kiválasztása 

 
Igen, a felhasználó 
választhat a Prémium 
papír és a Normál 
papír közül 

Igen, a rendelés 
összeállításához ez a 
lépés kihagyhatatlan 

Igen, a visszajelzés 
megerősíti a 
választást 

5. lépés: 
A méret és a 

darabszám beállítása 

 
Igen, mindkét művelet 
gombjai  megjelennek 

Igen, logikus eleme 
a vásárlásnak a 
méret és darabszám 
megadása 

Igen, mind a 
darabszám, mind a 
méret megjelenik a 
feltöltött kép ikonja 
alatt, továbbá frissül 
a fényképek száma, 
illetve a tételek után 
fizetendő összeg 
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Eléggé nyilvánvaló-e 
a felhasználó 
számára, hogy mi a 
helyes akció? 

Összekapcsolja-e a 
felhasználó a helyes 
akció leírását azzal, 
amit el akar érni? 

Tudja-e értelmezni 
a felhasználó a 
rendszernek a 
kiválasztott 
akcióra adott 
válaszát, azaz el 
tudja-e dönteni, 
hogy jó vagy rossz 
akciót hajtott 
végre? 

6. lépés: 
A megrendelési 
szándék jelzése  

 
Igen, a vásárláshoz 
szükséges minden 
közlendő elküldhető 
 

Igen, a rögzített 
feltételek logikus 
következménye a 
megrendelés 

Igen, a rendszer 
rögzíti a vásárlási 
szándékot, egyben 
felajánlja a választást 
a házhoz szállítás és 
a személyes átvétel 
közül. 

7. lépés: 
Az átvétel módjának 

kiválasztása 

 
Igen, egyértelmű a 
teendő 
 

Igen, az átvétel 
módja logikus lépés 

Igen, visszajelzés 
érkezik a választásról 

8. lépés: 
Regisztráció és 

bejelentkezés  
Igen, a mezők 
egyértelműen 
végigvezetik a 
felhasználót az adatok 
beírásán 

Igen, a 
megrendeléshez 
szükséges a 
megrendelő 
azonosítása 

Igen, a rendszer 
részletesen 
megmutatja a rendelt 
tételeket 

9. lépés: 
A rendelés 

véglegesítése, a 
rendelés elküldése 

 
Igen, utolsó lépésként 
ez az egy lehetőség van 
a továbblépésre 

Igen, ez a mozzanat 
zárja le az egész 
folyamatot 

A vizsgálat elvégzéséhez 
eddig a pontig kellett 
eljutni, a felhasználó a 
„Megrendelés 
elküldése” gombra már 
nem kattintott.  

 

 

A szimulált vásárlás során tervezési hibát nem tapasztaltam, a rendszer a tőle elvárt 

minőségben működött. Minden mozzanatra megfelelő visszajelzés érkezett, továbbá az 

akciókra megjelenő információk a lépések logikus felépítését tükrözték. A honlapon, 

véleményem szerint bárki könnyen eligazodhat. 

A fényképek megrendelése a vizsgált esetben mintegy tíz percet vett igénybe. A vizsgálat 

során a vásárlást gördülékenynek értékeltem, a rendszer egyszerű kezelhetőségéről 

tanúskodott. 

 


