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1. Symptomy potencjalnych problemów z wydajnością, jakie pojawiają się w testowanej 

aplikacji. 

1.1 Uruchomienie aplikacji. 

• Po włączeniu strony na ekranie widać komunikat z informacją dotyczącą portalu i paskiem 

ładowania. Pierwsze załadowanie pełnej strony (widok mapy Polski, menu, drzewo warstw) 

trwa ok. 30 sekund. Każde kolejne uruchomienie aplikacji jest krótsze (ok. 10-12 sekund).  

Screen komunikatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Wyświetlenie warstw tematycznych. 

• Włączenie pojedynczych warstw trwa do kilku sekund, jednak przy zaznaczeniu większej 

liczby warstw jednocześnie, ładowanie może trwać do kilku minut.  

• Szybkość wyświetlenia danych zależy też od użytej skali – jeśli mamy duże przybliżenie, 

to dane załadują się szybciej, jeśli widzimy obszar całej Polski, to dane załadują się wolniej. 

Załadowanie danych z kilkudziesięciu warstw przy widoku całej Polski trwało łącznie ponad 

2 minuty. 

• Włączenie tak wielu warstw spowodowało problem z działaniem aplikacji – znacznie wydłużył 

się czas wyświetlenia elementów graficznych przy przesunięciu lub przybliżeniu/oddaleniu 

widoku, przybliżeniu do wyszukiwanego obiektu, a funkcja identyfikacji obiektów zwracała 

wyniki po kilkudziesięciu/kilkuset sekundach. W trakcie ładowania danych w lewym dolnym 

rogu jest wyświetlona informacja o trwaniu procesu. 

 

 

1.3 Funkcja „Wyszukiwanie ogólne” 

• Funkcja jest dostępna w menu „Wyszukiwania” pod przyciskiem „Wyszukiwanie ogólne”.  

• W przypadku pozostawienia pustego pola lub wpisaniu w nim znaków specjalnych, wynik 

wyszukiwania zostaje zwrócony po kilkudziesięciu sekundach - zostają zwrócone wszystkie 

obiekty znajdujące się w wyświetlonym oknie mapy. Im większy obszar jest widoczny w oknie 

mapy, tym wyszukiwanie jest dłuższe i zostaje zwrócona większa liczba obiektów.  

Zgłoszenia defektów znajdują się w załącznikach do raportu. 



2. Wyniki analizy przy użyciu narzędzia dareboost 

• Wykorzystane narzędzie: https://www.dareboost.com/ 

• Wybrane wyniki analizy: 

Test Uzyskany wynik Optymalny wynik 

LCP – First Contentful Paint 29.11 s < 2.5 s 

TBT – Total Blocking Time 18171 ms < 300 ms 

Web weight 5.36 mb  

Visually Complete 32.06 s  

Speed Index 13923 < 1000 

 

• Screeny z raportu: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podsumowanie 

Strona otwiera się wolno, poniżej standardowych czasów jakich oczekuje się od aplikacji 

internetowych. Po włączeniu większej ilości warstw tematycznych korzystanie z aplikacji jest 

utrudnione, bo wydłuża się czas oczekiwania na przybliżenie/oddalenie/przesunięci widoku 

czy przybliżenie do wyszukanego obiektu. Funkcja wyszukania ogólnego zwraca wyniki 

po kilkudziesięciu sekundach, jeżeli pole wyszukiwania pozostawiono puste lub wprowadzono ciąg 

znaków specjalnych – pytanie, czy działanie funkcji w tych przypadkach jest prawidłowe i czy wyniki 

powinny być w ogóle zwracane. 

Analiza przy użyciu narzędzia dareboost pokazała, że strona wymaga optymalizacji, czas 

wyranderowania treści i pełnego uruchomienia strony jest bardzo długi. Wśród znalezionych 

problemów pojawiły się m.in. zbyt duża waga strony, problemy z przekierowaniami, źródłami 

czy skryptami. 

https://www.dareboost.com/


Zgłoszenie 4 
 

Tytuł Funkcja wyszukiwanie ogólne – zbyt długi czas oczekiwania na wyniki w przypadku 
nieuzupełnienia pola 

Priorytet Niski 

Środowisko Produkcja 

Przeglądarka Chrome 90.0.4430.93 

Kroki do 
odtworzenia 

Test wykonano w sobotę ok. godz. 18:00. 

1. Uruchamiam aplikację https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

2. Na ekranie znajduje się widok mapy Polski, nie zmieniam widoku mapy. 
3. Wybieram z górnego menu „Wyszukiwania”, a następnie „Wyszukiwanie 

ogólne”. 
4. Na ekranie zostaje wyświetlone okienko „Wyszukiwanie ogólne”. 
5. Pozostawiam puste pole wyszukiwania i wybieram przycisk „Szukaj”. 
6. Na ekranie w lewym dolnym rogu zostaje wyświetlony komunikat 

„Wyszukiwanie ogólne – Szukam i pobieram” i kółko ładowania (screen 1). 

Rezultat 
otrzymany 

Na ekranie zostają wyświetlone wyniki wyszukiwania po 41 sekundach. W oknie 
„Wyszukiwanie ogólne” zostaje wyświetlony komunikat „Liczba wyników 50/8155589” 
oraz lista pierwszych 50 obiektów (screen 2). 

Rezultat 
oczekiwany 

Wyniki wyszukiwania powinny wyświetlić się w krótszym czasie.  
Odpowiedź w czasie 10 sekund powoduje utratę zainteresowania użytkownika, a 
optymalny czas odpowiedzi strony to od 2 do 8s (+/- 2s). W tym przypadku wyniki 
wyszukiwania pojawiają się w czasie kilkukrotnie dłuższym. 

Załączniki Screen 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Screen 2. 
 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/


 

 
 

Zgłoszenie 5 
 

Tytuł Funkcja wyszukiwanie ogólne – zbyt długi czas oczekiwania na wyniki w przypadku 
wpisania ciągu znaków specjalnych 

Priorytet Niski 

Środowisko Produkcja 

Przeglądarka Chrome 90.0.4430.93 

Kroki do 
odtworzenia 

Test wykonano w sobotę ok. godz. 18:00. 
1. Uruchamiam aplikację https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 
2. Na ekranie znajduje się widok mapy Polski , nie zmieniam widoku mapy. 
3. Wybieram z górnego menu „Wyszukiwania”, a następnie „Wyszukiwanie 

ogólne”. 
4. Na ekranie zostaje wyświetlone okienko „Wyszukiwanie ogólne”. 
5. W polu wyszukiwania wpisuję ciąg znaków: @#$% i wybieram przycisk 

„Szukaj”. 
6. Na ekranie w lewym dolnym rogu zostaje wyświetlony komunikat 

„Wyszukiwanie ogólne – Szukam i pobieram” i kółko ładowania (screen 1). 

Rezultat 
otrzymany 

Na ekranie zostają wyświetlone wyniki wyszukiwania po 45 sekundach. W oknie 
„Wyszukiwanie ogólne” zostaje wyświetlony komunikat „Liczba wyników 50/8155589” 
oraz lista pierwszych 50 obiektów (screen 2). 

Rezultat 
oczekiwany 

Wyniki wyszukiwania powinny wyświetlić się w krótszym czasie.  
Odpowiedź w czasie 10 sekund powoduje utratę zainteresowania użytkownika, a 
optymalny czas odpowiedzi strony to od 2 do 8s (+/- 2s). W tym przypadku wyniki 
wyszukiwania pojawiają się w czasie kilkukrotnie dłuższym.  

Załączniki Screen 1. 
 

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Screen 2. 
 

 
 
 

 
 


