
User Experience.
Projektowanie rozwiązań przyjaznych uŜytkownikom
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• Zarys user experience i usability

• Koncepcja user-centered design

• Ćwiczenie

• Przedstawienie wyników i 
podsumowanie
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�



cel warsztatów

• Przedstawienie tematu 
user-experience i jego 
wagi

• Pierwsze podejście do 
zastosowania we 
własnym projekcie

• wskazanie zasobów do 
pogłębiania wiedzy
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user
experience
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dyscyplina dąŜąca do
wytwarzania takich 
systemów, produktów 
lub projektów, które 
będą wywoływać

pozytywne 
doświadczenia u 

uŜytkowników 
wchodzących z nimi w 
interakcję.
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user experience

późne lata 70’

HCI (human-computer
interaction) dziedzina 
ergonomii, zajmująca 
się projektowaniem 

interfejsów 
komputerowych

dziś

UX łączone jest tak 

samo mocno z IT, co z 
marketingiem
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architekt user experience
Donald Norman

• profesor psychologii 
poznawczej i nauk 
komputerowych

• zwraca uwagę na 
przedmioty które 
łączą emocje i 
przemyślaną, 
wyrafinowaną formę

�

autorytet web-usability
Jakob Nielsen

• doktor informatyki, 
specjalizacja: 
projektowanie 
interfejsu 
uŜytkownika

• jeden z najbardziej 
znanych 
specjalistów w 
dziedzinie 
uŜyteczności

• Nielsen Norman 
Group
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czym jest user-experience?

• wszystkie aspekty 
interakcji uŜytkownika z 
firmą, jej usługami i 
produktami

• płynne przenikanie się
wielu dyscyplin, 
takich jak psychologia, 
technologia, 
marketing, 
projektowanie 
graficzne i uŜytkowe, 
czy projektowanie 
interfejsów.

	

ux to:

• spełnienie potrzeb 
konsumenta bez 
zbędnych przeszkód i 
kłopotów

• prostota i elegancja 
produktów, których 
posiadanie jest 
przyjemnością

• ux przekracza 
dawanie konsumentom 
tego, o czym mówią, Ŝe 
tego chcą, lub tylko 
produktu z listą
niezbędnych cech.
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emotional design

o wysokim ux
decyduje nie tylko 
uŜyteczność





paradoks technologi

rozwijająca się
technologia ułatwia 
nam Ŝycie robiąc coraz 
więcej rzeczy, 
realizując więcej funkcji 

z drugiej strony – więcej 
funkcji wymaga 
bardziej 
skomplikowanej 
obsługi, a zmaganie się
z nią utrudnia Ŝycie.
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible

funkcjonalność
(usefulness)

jak dobrze produkt 
spełnienia realne 
potrzeby 
uŜytkowników
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible
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wzbudzanie 
poŜądania 
(desirability)

efektownie 
prezentowanie się
produktu dla 
konsumentów, 
wartość
wizerunkowa
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible
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dostępność

(accessibility)

czy produkt jest 
dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych, 
działa w róŜnych 
systemach, 
przeglądarkach, 
rozdzielczościach
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible
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wiarygodność
(credibility)

wzbudzanie u 
konsumentów 
zaufania, co do 
tego, Ŝe produkt 
spełni swoje 
zadanie.
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible


�
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znajdowalność

(findability) 

moŜliwość
odnalezienia serwisu 
WWW, aplikacji, 
produktu lub usługi 
przez konsumenta w 
momencie, gdy ma 
on potrzebę, na którą
one opowiadają
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible




	
	
	
	
	

uŜyteczność

(usability)

czy produkt 

jest wygodny 

i prosty w uŜyciu?
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible
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wartość dodana 
(value)

• uŜytkownik otrzymuje 
produkt spełniający 
jego potrzeby i 
wymagania

• zyskuje teŜ firma -

klienci będą:

– częściej wybierali jej 
produkt 

– będą zadowoleni z 
jego uŜytkowania,

– zwiększy się ich 
przywiązanie do 
marki.
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useful

desirable

valuable

findable

credible

accessible



DOS 
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Macintosh

miejsce pracy
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miejsce pracy
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miejsce pracy
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miejsce pracy
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prezentacja
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prezentacja
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Wskazówki Donalda Normana:

• upraszczaj strukturę zadania
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Wskazówki Donalda Normana:

• wykorzystuj naturalne powiązania 
pomiędzy intencjami a wymaganymi 
czynnościami

��



Wskazówki Donalda Normana:

• wykorzystuj moc ograniczeń
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Wskazówki Donalda Normana:

• w projektowaniu uwzględniaj błędy

– ��������������������������� !"�������#�#��!"$ %
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Wskazówki Donalda Normana:

• korzystaj ze 

standardów
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10 heurystyk Jakoba Nielsena:

• pokazuj status systemu. 

• zachowaj zgodność
pomiędzy systemem a 

rzeczywistością.

• daj uŜytkownikowi pełną
kontrolę.

• trzymaj się standardów i 
zachowaj spójność. 

• zapobiegaj błędom. 
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• pozwalaj wybierać zamiast 
zmuszać do pamiętania. 

• zapewnij elastyczność i 
efektywność. 

• dbaj o estetykę i umiar.

• zapewnij skuteczną obsługę
błędów.

• zadbaj o pomoc i 
dokumentację
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10 heurystyk Jakoba Nielsena:



bad usability calendar
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Źródło: www.badusability.com
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Źródło: www.badusability.com

user
centered
design
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poznawanie 
wymagań
uŜytkowników

uwzględnianie wymagań

jak uŜytkownik 
sobie z tym 
radzi?

analiza

��

• Poznaj oczekiwania uŜytkowników

• analiza kontekstu

– określ cechy uŜytkowników

– określ zadania jakie będą
wykonywać

– określ środowisko w jakim 
będą pracować

• analiza porównawcza



analiza kontekstu – uŜytkownicy

cel: 

poznanie cech uŜytkowników systemu 
takich jak doświadczenie, umiejętności
w danej dziedzinie, moŜliwości 
fizyczne, moŜliwości poznawcze. 
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Zdefiniuj grupy uŜytkowników



metody:

• burza mózgów – do identyfikacji grup

• Spotkania tematyczne (focus groups) i 
wywiady – do określenia cech tych 
grup

• moŜna teŜ wyobrazić sobie typową
osobę z danej grupy w określonym 
środowisku i z określonym zadaniem
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analiza kontekstu – uŜytkownicy

cel: 

określenie zadań wykonywanych 
przez uŜytkowników, i ich celów

��

analiza kontekstu – zadania
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metody do wykorzystania:

• Dekompozycja zadań i diagramy     
(np. blokowy)

• Spotkania tematyczne

• Obserwacja ‘z ukrycia’ – jak ludzie 
obecnie wykonują te zadania?
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cel: 
poznanie warunków w jakich znajdują
się uŜytkownicy – warunków 
technicznych, atmosfery 
organizacyjnej, kondycji psychicznej, 
stanu emocjonalnego, ale teŜ
wymagań prawnych.
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analiza kontekstu – środowisko
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metody:

• akcja rozpoznawcza ‘w terenie’

• wywiady z uŜytkownikami w ich 
środowisku

• analiza notatek sporządzonych przez 
uŜytkowników

• formularze do wypełnienia
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cel: 

zidentyfikowanie silnych i słabych cech 
konkurencyjnych produktów

��

analiza porównawcza
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na koniec fazy analizy

zebrane wymagania 
powinny zostać
zebrane w jednym 
dokumencie

ułatwia to znalezienie 
sprzecznych ze soba
wymagań
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przekucie zebranych 
wymagań na 
konkretne 
rozwiązania.

dotyczy to nie tylko 
projektowania 
graficznego, ale teŜ
architektury informacji, 
sposobu interakcji z 
uŜytkownikiem itp..

��

projektowanie



• korzystaj z istniejącej wiedzy

User-Centered Design, Human-Computer

Interaction, przewodniki i standardy

•  ����&���'�#������#��
prototypy papierowe, prezentacje (screeny), 
działające makiety, inne

• #��'����'�"������'!"�

podziel projektowanie na etapy które poddasz 

ocenie innych, nie oceniaj dopiero na końcu
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projektowanie

• rozdziel projektowanie koncepcji od 
szczegółów

kluczowe zasady nawigacji, logiki, ogólne 
paradygmaty czy wzorce – poddaj ocenie i 
zamroź. Później skup się na szczegółach

• projektując zastanów się gdzie uŜytkownik 
moŜe popełnić błąd 

spraw aby takich sytuacji było jak najmniej

• zakładaj Ŝe wszędzie gdzie uŜytkownik moŜe 
popełnić błąd – popełni go 

minimalizuj skutki błędów

��

projektowanie



W tworzenie systemu

równieŜ trzeba

zaangaŜować

uŜytkowników – tylko

wtedy moŜna

osiągnąć cele UCD

�	

budowa i weryfikacja

Weryfikacja moŜe mieć

dwa cele:

• identyfikacja 
problemów z 
uŜytecznością

• sprawdzenie czy 
spełniono 
wymagania z

analizy.

��

budowa i weryfikacja



• Zaplanuj ocenę – testy systemu 

określ kto jest odpowiedzialny za przygotowanie, 
przeprowadzenie i podsumowanie testów. 

• Określ charakter testów 

W których testach wezmą udział uŜytkownicy i w 
jaki sposób? 

• Określ kto będzie korzystał z wyników testów

Jakiej dokumentacji potrzebujemy?
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budowa i weryfikacja

bierzesz udział w projektowaniu nowego

systemu/urządzenia.

przeprowadź analizę

zgodnie z wytycznymi UCD.

Jakie błedy moŜe popełnić

uŜytkownik?

propozycja: 

przyszłościowa 

przeglądarka pen-drive

��

ćwiczenie
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materiały

ksiąŜki:

• ‘nie kaŜ mi myśleć’ Steve Krug

• ‘the design of everyday things’ Donald Norman

• ‘projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych ‘
Jakob Nielsen

• ‘funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów‘
Jakob Nielsen , Maria Tahir

• ‘optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych‘ Jakob
Nielsen, Hoa Loranger

• ‘emotional design’ Donald Norman

• ‘the design of future things’ Donald Norman
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materiały

internet:

• www.usabilitynet.org

projekt UE promujący usability

• www.usabilitybok.org

usability body of knowledge

• www.usabilityfirst.com

• www.usabilityprofessionals.org

• www.useit.com

strona Jakoba Nielsena

• www.google.com



dziękuję za uwagę!

Robert Draber

rdraber@ivmx.pl
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