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Funkcjonalnośd i użytecznośd tvn24.pl zainteresowała nas ze względu na zdobycie przez serwis telekamery w kategorii „Telekamera 
internautów”. Od dłuższego czasu kilka rozwiązao w tym portalu wykazywało błędy użyteczności, ale aż 61% głosów oddanych na tvn24.pl 
może oznaczad, że to my się mylimy. 
 

Strona główna 

 

Zrzut ekranu 1. tvn24.pl – strona główna 



Strona główna portalu informacyjnego jest przejrzysta i czytelna. Nawigacja jest spójna, a rozłożenie elementów jest poprawne. Strona ma 

wygląd odrobinę archaiczny, ale w tej wersji funkcjonuje już od kilku lat z niewielkimi tylko zmianami. 

Główny artykuł 

Głównym problemem na stronie dla wielu internautów nauczonych posługiwania się zakładkami w aplikacjach jest główny artykuł. Ten 

element jest graficzną prezentacją flash’ową, która w standardowych ustawieniach na stronie głównej zajmuje ponad połowę powierzchni 

ekranu. Niestety nie da się go odtworzyd w nowej karcie.  

 

Zrzut ekranu 2. tvn24.pl –główny artykuł. 

Nie jest to poważny problem użyteczności, ale na pewno nie ułatwia nawigacji na stronie. Jeśli uznaliśmy ten materiał za interesujący, 

wystarczy na niego kliknąd i kontynuowad czytanie wszystkich artykułów z pierwszej strony ulokowanych pod wybranym artykułem. Jest to 

dośd niecodzienne rozwiązanie, ale dostępne w standardzie tvn24. Zawsze z danym artykułem otworzy nam się cała zawartośd pierwszej 

strony. Takie rozwiązanie może uderzyd po kieszeni płacących za każdy przesłany kilobajt oraz znacznie zwolnid wydajnośd strony.  

Reklamy wizualne 

Najgorszym do akceptacji w tvn24.pl rozwiązaniem jest uruchamianie się reklam wideo bez możliwości ich zatrzymania. Reklamy dodatkowo 

uruchamiają się w standardzie z dźwiękiem. 

 

Zrzut ekranu 3. tvn24.pl – reklamy wizualne. 



Niestety pomimo widoczności elementów do pauzowania i stopowania materiał reklamowy nie może byd zatrzymany, musi byd odegrany do 

kooca. Użytkownik może jedynie wyciszyd dźwięk.  

 

Zrzut ekranu 4. tvn24.pl – automatyczne uruchomienie się materiału wideo. 

Do większości artykułów w tvn24 dołączone są materiały wideo. Przy wejściu na stronę użytkownik sam może zdecydowad czy go uruchamia 

czy też nie. Niestety, jeśli przed materiałem jest reklama, to materiał wideo uruchamiany jest automatycznie. Na szczęście jest on możliwy do 

wyłączenia. Co ciekawe, elementy włączania i wyłączania są identyczne zarówno w reklamie jak i w materiale wideo, tylko zachowują się 

inaczej. 

Wspierane przeglądarki 

 
Zrzut ekranu 5. tvn24.pl – wymagania dla kupujących tvn24 przez Internet. 

Na koniec interesująca informacja, że tvn24 wspiera jedynie przeglądarki IE 7.0 i powyższe co oznacza, że wspiera jedynie 20% wszystkich 

internautów (informacja za rankingiem popularności przeglądarek http://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_internetowa). 
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