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Projektowanie Interfejsów Użytkownika na
potrzeby aplikacji interaktywnych

Hubert Rutkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Streszczenie
Referat ma pomóc w projektowaniu interfejsów użytkownika które są łatwe w nauce i
proste w użytkowaniu. Zawiera omówienie uniwersalnych koncepcji oraz zbiór
konkretnych porad. Pokazuje sposób myślenia potrzebny przy projektowaniu
interfejsów.

1.

Wstęp

1.1 O czym i dla kogo
Referat ma na celu pomoc w tworzeniu takich interfejsów 1 użytkownika,
które są proste do nauczenia i używania, nie wywołują frustracji i nie
obniżają sprzedaży. Większość z przedstawionych tu koncepcji jest
uniwersalna i do zastosowania w grach komputerowych, „normalnych”
aplikacjach użytkowych i stronach internetowych.
1

Ponieważ słowo interfejs jest wieloznancze, muszę zaznaczyć że w tym referacie poprzez
Interfejs Użytkownika (często używane skróty: UI, GUI) opisuje się to, co jest wyświetlane
na ekranie. Innym znaczeniem słowa interfejs może być sposób interakcji z komputerem
czy urządzenie sterujące np. myszka, klawiatura, multi touch, pilot z akcelerometrem i
pointerem (Wii), sterowanie głosem – w przypadku takich interpretacji zostanie to w tekście
specjalnie zaznaczone.
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Referat jest skierowany do ludzi, którzy nie mają doświadczenia i wiedzy
o tworzeniu UI - w szczególności programistów. Jest pomyślany jako pomoc
dla tych, którzy uważają, że projektowanie jest dziwne, ezoteryczne i
magiczne... że oni, „zwykli śmiertelnicy” nigdy nie zrozumieją pryncypiów
jakie nim rządzą.
Będę w nim wyłuszczał podstawowe zasady projektowania UI, w sposób
maksymalnie „łopatologiczny” i prosty. Będą to konkretne rady dla zwykłego
kodera, na co należy uważać i jak nie popełnić szkolnych błędów. Chcę
pokazać sposób myślenia potrzebny przy tworzeniu dobrych UI... także do
gier!
1.2 Dlaczego UI jest ważny
Interfejs jest elementem który decyduje o tym jak aplikacja jest doświadczana,
użytkowana i oceniana. Interfejs wpływa na uczucia i emocje twoich użytkowników.
Może uczynić korzystanie z aplikacji przyjemnością lub koszmarem.
Może przyciągać lub odstraszać użytkowników, wpływając na sprzedaż i zyski.

W przypadku gier komputerowych, interfejs jest niemal zawsze pierwszą
rzeczą, zaraz po intro, którą gracz zobaczy na ekranie (wyjątki w stylu Braid
potwierdzają regułę). Podobnie jak początkowe zdania w książce czy napisy
otwierające w filmie, UI wpływa na klimat gry i sposób postrzegania jej przez
gracza. Fabuła, grafika, muzyka i dźwięki, interakcja i gameplay 2. Gry są
odbierane całościowo, wszystko razem tworzy tzw. user experience.

Rysunek 1: Fallout 2, statystki
bohatera
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jak myślisz, w których z nich ukrywa się interfejs?
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Choć GUI w menu typowo nie jest eksponowany w screenshotach w
prasie i nie jest czynnikiem decydującym o zakupie gry, to posiada wpływ na
wrażenia po zakupie. Za każdym razem gdy gracz włączy grę, wita go to
samo menu główne. Warto aby było czytelne, estetyczne i przejrzyste.
Pierwsze wrażenia są ważne, znamy to z codziennego życia.

Rysunek 2: Fallout 2,właściwa gra
Rzadko się zdarza by gracz lub recenzent rozpływał się nad pięknem
interfejsu, jednak gdy interfejs odstaje jakościowo od reszty, to o krytykę jest
łatwo. Słabo zaprojektowany lub brzydki interfejs może zepsuć i uprzykrzyć
rozrywkę w najciekawszych grach, skracając czas pobytu gry na półkach
sklepowych i w internecie. Niedopracowany UI negatywnie wpływa na
wrażenia i przyjemność graczy, ale także recenzentów!
Jeśli uznają, że gra jest trudna w obsłudze, frustrująca lub wręcz
niegrywalna z powodu interfejsu, słabe recenzje i niskie oceny w gazetach
branżowych mogą przełożyć się na zmniejszenie sprzedaży i zysków.
Interfejs in-game jest widoczny na screenshotach i niewątpliwie posiada
wpływ na odbiór gry przez gracza („ogólnie ładna grafika, szczególnie
postacie bardzo szczegółowe, szkoda jedynie że te ikonki i panele z boku są
takie brzydkie”).
Ale nie koniec na wrażeniach wizualnych. Gra z prawidłowo
skonstruowanym interfejsem jest prosta w nauce, przyjemna we właściwej
eksploatacji i przyciąga na dłużej. Zwiększa szanse na wytworzenie się
wokół niej aktywnej społeczności graczy, która przedłuża czas życia gry i
zachęca kolejne osoby do zakupów.
Nie warto ryzykować pozostawiając zrobienie GUI najmłodszemu
programiście pod koniec tworzenia projektu. Interfejs, podobnie jak
gameplay, programowanie grafiki czy sieciowe, jest dziedziną w której
potrzebna jest specyficzna wiedza i doświadczenie.
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1.3 Nie jestem artystą!
Opór programistów przed tworzeniem interfejsów wynika z ich strachu
przed projektowaniem graficznym. Uważają, że projektowanie UI jest jak
tworzenie grafiki: tajemniczym procesem, w którym kreatywni, pijący absynt,
ubrani na czarno ludzie z długimi włosami, tatuażami i kolczykami tworzą
niesamowicie wyglądające dzieła sztuki.
Programiści uważają siebie za pozbawionych talentu artystycznego i
jednocześnie myślą (zresztą, nie tylko oni), że dobry interfejs to taki, który
ma ładną grafiką. To wywołuje w programistach automatyczną reakcję „ja
nie potrafię rysować, gdzie mi tam projektować interfejsy”. A jednak,
projektowanie nie jest sztuką, a rzemiosłem[3], a programy użytkowe nie po
to są aby spełniać funkcje estetyczne, tylko pomagać w wykonywaniu
pewnych zadań.

Rysunek 3: Typowy przedstawiciel
tzw. programmer art
Ładny wygląd (opakowanie graficzne) polepsza pierwsze wrażenie, ale
to będzie wszystko co uzyskasz jeśli sam interfejs będzie trudny w
używaniu[5], a po pierwszych chwilach zachwytu nastąpi płacz i zgrzytanie
zębów: „wszystko ładnie, ale jak się tego używa??”.
Owszem, umiejętności artystyczne u projektanta są przydatne, interfejs
powinien być estetyczny. Jednak większość pracy przy projektowaniu
interfejsu to analiza, logiczne myślenie, skrupulatne badania i przewidywanie
sposobu myślenia użytkownika – czyli coś w czym programiści są
specjalistami.
Visual design is not just about making your application look pretty.
Good visual design is about communication.
A well-designed application will make it easy for the user to understand the information
that is being presented, and show them clearly how they can interact with that information.
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If you can achieve all that, your application will look good to the user,
even if it doesn't have any fancy graphics or spinning logos!
GNOME Human Interface Guidelines [29]

Nie każdy program musi być dziełem sztuki, ale i nie powinien być
brzydki. Dobry UI to nie tylko ładne obrazki, gradienty czy umiejscowienie
kontrolek na ekranie. Doświadczenie i intuicja artystyczna są potrzebne do
stworzenia interfejsów które są funkcjonalne i estetyczne. Wygląd jest
sprawą subiektywną i dość śliską, rzeczywiście lepiej jest pozostawić go w
gestii artystów lub innych osób które znają się na grafice.
Warto jednak spojrzeć na drugą stronę medalu: artyści wykształceni w
tradycyjnych środkach wyrazu, z przyzwyczajenia mogą stosować swoje
(sprawdzone w innych mediach) metody także w UI. Jednak sama
umiejętność ładnego rysowania to za mało. Potrzebne jest wykształcenie
designerskie, ponieważ design UI charakteryzuje się swoimi własnymi
specyficznymi wyzwaniami i rozwiązaniami.
Przykładowo, ekran komputerowy to znacznie mniejsze (w sensie
rozdzielczości) pole do popisu niż plakat czy okładka magazynu, szczególnie
jeśli tym komputerem jest telefon komórkowy, PDA albo podręczna konsola
do grania. Wreszcie, UI to nie statyczna grafika 2d na kartce papieru, tylko
funkcjonalność w czasie i interakcja z komputerem.
Designing UI is not rocket science... it's not even computer science,
but it is engineering.

Programiści rozwiązują konkretne problemy, a ponieważ UI nie jest
problemem jako takim, być może stąd wynika tendencja do ignorowania tych
zagadnień. Wbrew pozorom, projektowanie UI użytecznych aplikacji to
techniczny problem i posiada techniczne rozwiązania. Human-Computer
Interaction (HCI), której częścią jest User Interface Design, to prężnie się
rozwijająca, multidyscyplinarna część informatyki [21]. Posiada relatywnie
dobrze opracowaną teorię, wykształcone koncepcje i dojrzałe
metodologie[22]. Nie jest sztuką w stopniu większym niż jakikolwiek inny
aspekt tworzenia software.
Naturalnie, nie każdy się nadaje do tworzenia interfejsów dla innych
ludzi. Niemożliwością jest podanie dokładnego algorytmu projektowania,
ponieważ jest to złożony proces zależny od wielu czynników (m.in. Ciebie i
projektu). Diabeł tkwi w szczegółach. Najlepsze UI powstają gdy ich twórcy
naprawdę lubią to co robią, zależy im na efekcie końcowym i... użytkowniku.
Najgorsze produkty to te tworzone z minimalnym wysiłkiem, byle spełnić
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wymagania pracodawcy i odhaczyć pozycje na karcie TODO. Jeśli nie
zależy ci na użytkowniku, pomyśl przynajmniej o sobie - istnieje dodatnia
korelacja pomiędzy poziomem zadowolenia użytkownika końcowego a twoją
płacą i rachunkami.

2.

Podstawy

2.1 UI jest dla użytkownika, nie na odwrót
Na początek powiedzmy sobie, czemu interfejs użytkownika w
aplikacjach jest tak ważny, że zasługuje na referat czy wręcz oddzielną
gałąź nauki w informatyce (User Interface Design czy HCI). Wymaga to
zastanowienia się, do czego służy komputer i programy komputerowe.
Wbrew pozorom, programy nie powstają po to by firmy software'owe
miały co sprzedawać, a programiści za co żyć. Programy nie są tworzone
aby było o czym rozmawiać lub pisać w internecie. Używanie programu
niemal nigdy nie jest celem samym w sobie, podobnie programowanie
aplikacji nie jest sztuką dla sztuki.
Komputer powstał w celu uproszczenia życia, automatyzacji zadań i
wykonywania ich za człowieka. Podstawowym celem programów
komputerowych jest pomoc użytkownikowi w osiągnięciu jakiegoś celu –
napisania raportu, sporządzenia prezentacji, wysłania maila, wykonania
modelu 3d, zrównoważeniu budżetu itd. W przypadku gier komputerowych,
tym celem jest rozrywka. Motto:
Dobry program to taki, który pomaga ludziom w rozwiązywaniu problemów
i spełnianiu ich celów; pozwala skoncentrować się na problemie,
jednocześnie dając zapomnieć, że używamy komputera.

Widać dwa elementy: program służy do tego, aby pomóc
użytkownikowi w wykonaniu pewnego konkretnego zadania. W tym celu
potrzebna jest: funkcjonalność (ang. features), oraz możliwość użycia tej
funkcjonalności w sensowny sposób. Sztuka w znalezieniu złotego środka
między ilością i jakością „featursów” oraz dostępem do nich.
Najlepiej zacząć od zrozumienia użytkownika. Im więcej wiesz o nim,
tym jesteś w stanie stworzyć bardziej efektywny interfejs. Im lepiej
zaspokoisz jego potrzeby, tym bardziej będzie zadowolony z programu (i
jego. ew. kupna) i chętny do polecania go znajomym. Niestety, wielu ludzi
zajmujących się projektowaniem ma tendencję do (nieświadomego)
tworzenia takich designów takich produktów, które oni sami chcieli by
używać.
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Rysunek 4: czajnik
dla masochistów Jacques Carelman
Pamiętaj, że projektujesz aplikacje dla Ludzi Którzy Mają Lepsze Rzeczy
Do Robienia w Swoim Życiu Niż Użeranie się z Interfejsami. Zastanów się,
ile czasu i wysiłku użytkownicy chcą, lub ewentualnie, mogliby poświęcić na
uczenie się obsługi twojego programu. Jeżeli używają go codziennie przez
wiele godzin w pracy, wtedy mogą być mocno zmotywowani do poznania go,
nawet skomplikowany interfejs ich nie odstraszy i w końcu osiągną dużą
biegłość w obsłudze programu.
Jednak jeśli używają go raz na jakiś czas, wtedy poświęcą mu jedynie
tyle czasu ile potrzeba do wykonania jakiegoś zadania. Generalnie, ludzie
nie przeglądają i analizują metodycznie wszystkich opcji jakie widzą, tylko
wypróbowują pierwszą lepszą która wpadnie im w oko. Jeśli zadziałała i jest
wystarczająco dobra, nie czują potrzeby szukania dalej, ponieważ starają się
minimalizować wysiłek i użycie czasu. W latach 50 XX wieku odkryto i
opisano ten mechanizm [22], nadając mu nazwę satisficing (kombinacja
satisfying i sufficing).
2.2 Kontrola otoczenia
Psychologowie odkryli, że samopoczucie człowieka jest powiązane ze
stopniem, w jakim kontroluje swoje środowisko. Sukcesy i porażki mają
istotny wpływ na zdrowie psychiczne i fizjologiczne [18], przy czym ilość
frustracji oraz sukcesów jest ważniejsza niż ich siła czy znaczenie.
Parafrazując znane przysłowie: Ziarnko do ziarnka, i usera trafia cholera.

7

Hubert Rutkowski
Projektowanie interfejsów użytkownika na potrzeby aplikacji interaktywnych

Niewielkie niepowodzenia które doświadczamy w jakimś okresie czasu,
sumują się, wpływając na nasze emocje i humory, przyczyniając do poczucia
utraty kontroli nad otoczeniem i życiem. Działa to także w drugą stronę – w
im większym stopniu kontrolujemy co się dzieje w naszym życiu, tym lepiej
się czujemy i jesteśmy szczęśliwsi.

Rysunek 5: Sfrustrowany użytkownik
Paradoksalnie, niewielki lub zerowy wpływ na jakiś aspekt życia może
sprawić, że tym bardziej on irytuje – kolejki w sklepach i korki na drogach,
pogoda, niedziałający internet, krajowa polityka i gospodarka, ludzie o
innych poglądach. Tu pojawia się pytanie: czy użytkownik posiada jakiś
wpływ na interfejs programu którego używa...? W większości wypadków,
możliwość dostosowania go jest mocno ograniczona, więc UI posiada
potencjalne możliwości uprzykrzania życia.
Z tego wszystkiego wynika ważna lekcja dla twórcy interfejsów: aby
użytkownicy twoich programów byli zadowoleni, daj im poczucie kontroli nad
tym co się dzieje. Musisz poprawnie interpretować ich akcje i potrzeby.
Podstawowa zasada projektowania interfejsów wg. [3] brzmi: interfejs
użytkownika jest dobrze zaprojektowany, jeśli program zachowuje się
dokładnie tak, jak użytkownik oczekuje.
Jeśli jesteś tzw. power userem, uważasz, że dla ciebie każdy program
jest prosty w obsłudze, nie istnieje interfejs zbyt trudny do nauczenia i nie
bardzo rozumiesz tego co tu piszę, albo jeśli chcesz sobie przypomnieć
uczucie jak to jest być zagubionym i poirytowanym, mam dla ciebie
wyzwanie.
Wyzwanie: włącz zaawansowany program z dziedziny która jest dla
ciebie obca np. obróbka filmów, dźwięku, grafika 3d czy DTP. Postaraj się
wykonać w tym programie typowe, najprostsze zadanie. Prawdopodobnie
najdalej po kwadransie stanie się z tobą to, o czym mówi parafraza znanego
przysłowia – tylko nie mów, że nie ostrzegałem.
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2.3 Prawo Fitts'a
Matematycznie [19] można je zapisać w następujący sposób:

•
•
•
•
•

MT to średni czas potrzebny na osiągnięcie celu przez kursor
a and b to stałe wyznaczone w sposób empiryczny metodą regresji
linowej (a – czas startu urządzenia wskazującego, b – prędkość
urządzenia)
2A to dystans od punktu początkowego do środka celu
W to szerokość celu mierzona wzdłuż osi w której porusza się kursor
c to stała która wynosi 0.0, 0.5 lub 1.0, w zależności od środowiska

Bardziej opisowo i dla wielu zrozumialej: prawo Fitts'a mówi, że czas
potrzebny na przesunięcie kursora urządzenia wskazującego, z punktu
początkowego tak aby znalazł się nad elementem docelowym, zależy od
wielkości celu oraz dystansu dzielącego początkowe położenie kursora i
celu.
O tym prawie słyszał chyba każdy mający jakiś związek z
programowaniem; zdaje się być proste i oczywiste, jednak powierzchowne
spojrzenie bywa mylące. Ponieważ wynikają z niego ciekawe wnioski, oraz
często designerzy znający prawo Fitts'a nie wiedzą jak stosuje się je w
praktyce [15], dlatego przyjrzyjmy mu się jeszcze raz.
Podstawowe wnioski jaki można z niego wyciągnąć to:
• więcej czasu potrzeba na kliknięcie elementów które są dalej
• więcej czasu potrzeba na kliknięcia elementów które są małe
Odwrócenie tych stwierdzeń też jest prawdziwe i mówi nam że duże,
bliskie elementy można kliknąć szybciej. To jest oczywiste, więc jaki jest
sens opisywać prawem coś tak prostego? A jednak, uwaga, we wzorze
widzimy zależność logarytmiczną! Zatem zmiana rozmiaru dużych obiektów
w niewielki sposób wpływa na łatwość kliknięcia, podczas gdy niewielka
modyfikacja wielkości małych obiektów cechuje się zdecydowanie większym
efektem.
Masło maślane, ale ma to sens i jest dość naturalne: ikona na pulpicie
jest łatwiejsza do wskazania niż ikona w taskbarze (w systemie Windows),
zaś przycisk na pół ekranu nie stanie się dużo łatwiejszy do wskazania po
dalszym zwiększaniu jego rozmiaru (gdyż i tak jest bardzo łatwy do
9
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kliknięcia). Natomiast nawet lekkie powiększenie niewielkich elementów
posiada znaczny wpływ na łatwość ich osiągania.
Pamiętaj o tym dopasowując rozmiar elementów interfejsu na ekranie:
duże przyciski są szybsze w użyciu; przyporządkowuj je do ważnych, często
używanych funkcji (przy okazji: dla ludzkiego umysłu większe, bardziej
kontrastowe, kolorowe i wyróżnione elementy wydają się ważniejsze niż
inne). Ale jeśli coś jest duże, dalsze zwiększanie jego rozmiaru nie przyczyni
się do znacznego ułatwienia w jego osiąganiu.
Następna właściwość: minimalizacja odległości między kursorem a
docelowym elementem przyczynia się do zwiększenia prędkości w jego
osiąganiu. Zasadę tą zastosowali designerzy z zespołu Microsoft Office [20],
dodając do Office 2007 niewielkie menu które pojawia się przy kursorze, gdy
zatrzyma się on na zaznaczonym tekście. Użycie tego menu jest
zdecydowanie szybsze niż przesuwanie kursora do paska narzędzi.

Innym ciekawym, nie wynikającym bezpośrednio z przytoczonej definicji
wnioskiem, jest istnienie na ekranie monitora punktów, których osiągnięcie
jest dużo łatwiejsze i szybsze niż jakichkolwiek innych. Te punkty to:
aktualne położenie kursora, cztery rogi oraz cztery krawędzie ekranu.
Aktualne położenie kursora – oczywistość, nie trzeba przemieszczać
myszki, wystarczy jeden ruch palcem. To jest najszybszy punkt do
osiągnięcia; niestety rzadko można wykorzystać go tak, aby było to logiczne
i naturalne. Wyjątkiem są różnego rodzaju menu kontekstowe.
Krawędzie ekranu są łatwe do osiągnięcie, co wynika z własności
typowej implementacji ekranu w systemach operacyjnych, która sprawia że
kursor zatrzymuje się na krawędzi, niezależnie od tego jak bardzo dalej
przesuwamy myszkę [3, 16]. W efekcie, krawędzie ekranu można traktować
jakby były nieskończonej szerokości lub wysokości. Osiągnięcie jednej z
nich jest bardzo proste – wystarczy jeden szybki ruch myszą w kierunku
krawędzi - nie trzeba uważać jak daleko jest kursor, nie trzeba hamować czy
zatrzymywać, wystarczy kontrolować jeden wymiar przesuwania.

10
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Z tego powodu w wielu systemach operacyjnych pasek uruchomionych
programów przylega do dolnej krawędzi ekranu, pasek przewijania
zawartości ekranu jest po prawej 3, a górną krawędź na Macach zajmuje tzw.
File menu (wielu Windowsowców spekuluje skąd to wynika – właśnie stąd).

Rogi ekranu są jeszcze lepsze – ograniczone z obu stron przez
krawędź, efektywnie są nieskończenie wysokie i szerokie. Nie trzeba
mierzyć dokładnie w prostokątny obszar. W przypadku poprawnie
zaimplementowanej akceleracji kursora, wystarczy jeden niedbały rzut
myszą w kierunku rogu aby go osiągnąć w bardzo krótkim czasie. Ta
własność jest na tyle potężna, że w świecie designerów UI rogi ekranu
nazywa się magicznymi rogami [19].

Dlatego przycisk do zamykania okna jest w prawym górnym, różnego
rodzaju menu Start są w lewym dolnym, a menu okna w lewym górnym rogu
ekranu. W starszych wersjach Windows (95 i 98) przycisk Start był
oddzielony od lewej i dolnej krawędzi ekranu jednym pikselem,
zaprzepaszczając szansę na wykorzystanie tej wspaniałej własności.
3

niestety nie wszystkie scrollbary przylegają bezpośrednio do prawej krawędzi ekranu –
często (z powodów estetycznych?) występuje tam piksel lub dwa oddzielenia, co jest
kompletnie bezsensowne z punktu widzenia użytkowalności
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Designerzy www znają zalety magicznych rogów i krawędzi i żałują że
nie mogą z nich skorzystać [19], jako że strony wyświetlane są w oknie
przeglądarki, które typowo nie jest zmaksymalizowane. Natomiast gry
komputerowe generalnie działają na pełnym ekranie, więc kreatywny
designer może zastosować wspomniane wcześniej własności.

3.

Koncepcje

Niezależnie od tego czy tworzysz grę komputerową, program użytkowy,
stronę internetową, toster, drzwi czy panel kontrolny w elektrowni atomowej,
zasady dobrego projektowania interfejsu są uniwersalne i wymagają
zrozumienia ludzkiej psychiki.
3.1 Spójność
Zasadniczo jest to pochodna: interfejs użytkownika jest dobrze
zaprojektowany, jeśli program zachowuje się dokładnie tak jak użytkownik
oczekuje. Taka sytuacja ma miejsce, gdy sposób używania programu
zgadza się modelem mentalnym użytkownika, który powstał w jego głowie
na podstawie używania danej aplikacji, lub innych (mniej lub bardziej)
podobnych.
Aplikacja spójna (ang. consistency, pl. zgodność, konsekwencja,
konwencja) pod względem wyglądu i zachowania pozwala bezboleśnie
przenieść umiejętności, wiedzę i przyzwyczajenia z innych. Niespójna
aplikacja zaskakuje w niewłaściwych momentach, jest źródłem pomyłek i
irytacji wśród jej użytkowników. Dobry interfejs spełnia zasadę
„najmniejszego zaskoczenia” (ang. least surprise).
W świecie rzeczywistym istnieje wiele niekonsekwencji, które generują
koszty pieniężne, czasowe i są nieustannym źródłem konfuzji ludzi na całym
świecie. Przykłady:
•
•
•
•
•

różne systemy miar (metryczny vs brytyjski)
format czasu (24h vs 12h am/pm), start tygodnia (poniedziałek vs
niedziela)
różne częstotliwości elektryczności w gniazdkach
jazda samochodami po różnych stronach jezdni
języki narodowe

O ileż prościej by się żyło, gdyby istniał jeden język wspólny dla
wszystkich ludzi. Z punktu widzenia łatwości użytkowania, najlepiej gdyby
12
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wszyscy twórcy programów stosowali jednolity interfejs. Niektóre firmy
starają się wcielić ten ideał w życie. Apple stworzył zestaw zalecanych
sposobów tworzenia interfejsu użytkownika dla Maca i udostępnił je twórcom
aplikacji [20]. Opisano w nim standardy interfejsu użytkownika takie jak
strukturę menu, wyświetlanie informacji, formatowanie tekstu, informowanie
o błędach, zalecenia estetyczne itd. Podobna inicjatywa wyszła ze strony
projektu Gnome [29] oraz oczywiście Microsoftu [31].

Rysunek 6: Apple Human Interface
Guidelines
Niestety, ślepe podążanie za najlepszymi praktykami nie gwarantuje
dobrej użytkowalności. W dzisiejszych czasach designerzy mają jeszcze
więcej możliwości (potężniejszy sprzęt i większe monitory użytkowników,
więcej typów kontrolek GUI, nowe sposoby interakcji np. multitouch) i
bardziej złożone programy do zaprojektowania. Wszystko to sprawia, że
dokonanie właściwego wyboru staje się jeszcze trudniejsze. Żadne
guidelines nie zastąpią User Designera z głową na karku i doświadczeniem.
Dobrze zaprojektowany interfejs programu powinien charakteryzować się:
•

Wewnętrzną spójnością – zachowanie różnych części interfejsu
programu jest podobne do siebie; program jest spójny z poprzednimi
wersjami. Przykłady: ikony graficzne użyte w różnych miejscach
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oznaczają tą samą rzecz. Ustalone słownictwo jest konsekwentnie
stosowane. Kontrolki wykonujące podobne czynności są
zgrupowane blisko siebie. Edycja części właściwości obiektu za
pomocą paska narzędzi; reszta jego właściwości również jest
edytowana za pomocą paska narzędzi (zamiast np. menu
kontekstowego).
•

Zewnętrzną spójnością – interfejs programu jest spójny z
standardami platformy / środowiska w którym działa. Można
wyróżnić wiele środowisk czy platform – rodzaj komputera (np.
konsola nowej generacji - integracja z menu konsoli), system
operacyjny (Windows - poprawna obsługa alt+tab, alt+F4 zamyka,
F1 to help, prawy klik to menu kontekstowe), jeden pakiet
narzędziowy (Office – menu Plik ma Nowy, Otwórz, Zapisz, Zapisz
jako, Zamknij; skróty klawiaturowe np. kopiuj/wklej to ctrl+c/ctr+v,
ctrl+s zapisuje dokument), rodzina programów do których należy
(przeglądarki – alt+left cofa jedną stronę w historii, esc przerywa
ładowanie strony). Strony internetowe są budowane z dużym
naciskiem na zachowanie zgodności ze standardami designu,
ponieważ:
Jakob's Law of the Web User Experience:
"users spend most of their time on other websites."
Jakob Nielsen

To znaczy, że użytkownicy przyzwyczajają się do pewnego
sposobu działania na podstawie tego jak coś zostało typowo
zrobione na innych stronach. Jeśli zrobisz to coś inaczej, strona
będzie trudniejsza w obsłudze, a użytkownik może się zdenerwować
i ją opuścić. Powyższy akapit pozostanie prawdziwy, jeśli zmienisz
słowo websites na games.
•

Niespójnością, tam gdzie jest to usprawiedliwione. Niespójność jest
równie ważna gdy dwie rzeczy działają odmiennie, jak spójność gdy
są podobne w działaniu. Jeśli użytkownik zauważy niespójność w
interfejsie, założy iż istnieje ku temu ważny powód. Aby uniknąć
wprowadzania użytkowników w błąd, upewnij się że wszelkie
niespójności są dodane specjalnie w celu wskazania różnicy i
przywołania uwagi na jakiś fakt czy właściwość [20]
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Rysunek 7: Ze względu na identyczną skalę na
obu wskaźnikach, łatwo jest pomylić prędkość
samochodu z liczbą obrotów silnika
•

Zgodność z oczekiwaniami użytkowników – wg. [17] najważniejsza
cecha. Zalety danego rozwiązania w jednej aplikacji nie kwalifikują
go automatycznie do użycia w innej, bez zastanowienia się nad
skutkami dla użytkownika. Przykład: Rainlendar, organizator czasu i
kalendarz, nie pokazuje tradycyjnych okien, ale wyświetla zdarzenia
na najbliższy tydzień bezpośrednio na pulpicie. Tym samym jest
niespójny z programami na platformie Windows, jednak wygoda
obsługi, widoczność planu całego tygodnia w jednym centralnym
miejscu, sprawiają że tak naprawdę podjęto dobrą decyzję.

Przykłady
Częstym grzechem jest źle rozumiana kreatywność i niepoprawne
użycie jednej kontrolki na miejscu innej.

Rysunek 8: Subscriber i Contact to
label, nie button... zgadnij ile osób
będzie próbowało je kliknąć
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Różne umiejscowienie przycisków OK i Anuluj – użytkownik
przyzwyczajony do jednej wersji może się niemile zaskoczyć gdy nieuważnie
trafi na inną.

Rysunek 9: Aż się chce zacytować "The good thing
about standards is that there's so many of them to
choose from"
Użytkownik nie powinien zastanawiać się czy różne słowa, sytuacje lub
akcje oznaczają to samo.

Rysunek 10: zebrane z pewnego programu,
stosującego różne nazwy na tą samą czynność

Rysunek 11: Application error, Fatal
Application Error, internal error, amnesia
error... o jaki błąd wreszcie chodzi
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W grach również mamy konwencje. Jest standardem, że po
uruchomieniu pokazują się filmy z logo producenta, logo wydawcy, logo
wykorzystanych silników i technologii, wyświetla się intro z gry, po czym
przechodzi się do menu głównego... które posiada przyciski do rozpoczęcia
gry, dostosowania opcji, wybrania profilu gracza, wyświetlenia listy twórców,
wyjścia z gry itp. W opcjach gracz oczekuje możliwości dostosowania grafiki,
klawiszy i sterowania, zmiany głośności muzyki i dźwięków itd. We właściwej
grze, typowo esc włącza menu, pauzuje, pozwala na zapisania stanu gry i
powrót do menu głównego.
Inne
konwencje
których
warto
przestrzegać,
zależą
od
sprzętu/platformy. Jest ich wiele np. PC - wsad lub strzałki sterują postacią,
enter akceptuje, spacja to skok, lewy przycisk myszki – strzał, tab pokazuje
mapę, r przeładowuje broń, t włącza chat itd. Na konsoli Xbox przycisk A
akceptuje/wybiera aktualnie zaznaczoną opcję, B to odpowiednik anuluj, po
wciśnięciu Start pokazuje się menu konsoli.

Rysunek 12: menu pokazujące się na Wii po
wciśnięciu przycisku Home w czasie gry
Tego typu standardy często są spisane i sprawdzane przez twórców
konsol przed dopuszczeniem gry na rynek (Lotcheck/TRC/TCR). Microsoft
stworzył system certyfikacji Games For Windows; gra która chce uzyskać
znaczek GFW musi być wystarczająco elastyczna i przystosowana do
radzenia sobie na monitorach i telewizorach np. jak obsługa różnych
rozdzielczości, ograniczenie wyświetlania ważnych informacji do tzw. safe
area czy tekst odpowiedniej wielkości aby był czytelny na standardowych
telewizorach.
Zachowywanie się zgodnie z przyjętymi konwencjami w grach
komputerowych jest ważne jeszcze z jednego powodu. Stworzenie
spójnego, zgodnego ze standardami interfejsu, z reguły powoduje
automatyczne tworzenie gier prostych do zrozumienia przez nowych graczy.
Nie trzeba bowiem tworzyć tutoriali odnośnie takich podstawowych rzeczy
jak poruszanie się w menu czy grze. Oszczędza to czas, który w innym
wypadku musiałby być poświęcony nawigacji: developerom (na tworzenie
systemów pomocy) i graczom (na nauce); pozwala skoncentrować się na
właściwej rozrywce a tym samym - ulepsza produkt.
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3.2 Metafory
W kontekście interfejsów użytkownika, metafora jest elementem, który
odwołuje się do przedmiotu znanego ze świata rzeczywistego. Dzięki temu,
poprzez naturalną analogię, użytkownik jest w stanie natychmiast skojarzyć
zachowanie danego elementu i odnieść go do sposobu działania programu.
W niektórych przypadkach, pożyczenie metafory z codziennego życia, i
takich dziedzin wiedzy które będą znane użytkownikom twojego programu,
może przedstawić skomplikowany system w sposób dużo łatwiejszy do
zrozumienia i efektywnego używania.
Przykłady metafor:
• katalog i przechowane w nim pliki – sposób organizacji informacji w
komputerze
• kosz – do przechowywania plików przeznaczonych na usunięcie
• list, koperta, skrzynka pocztowa, znaczek (jako ikona do wysyłania) poczta elektroniczna
• kamera / aparat fotograficzny, album ze zdjęciami, fotografia – różne
funkcje w programach do obróbki graficznej i zarządzania zdjęciami
• lupa – przybliżanie i oddalanie widoku dokumentu
• wózek z zakupami – lista przedmiotów do kupienia w sklepie
internetowym

Rysunek 13: Metafory w UI
Warto zastanowić się nad modelem mentalnym użytkownika, czyli
sposobem w jaki będzie on wyobrażał sobie sposób działania programu i
próbował go używać. W wielu przypadkach, dziedzina życia którą
symulujemy posiada metafory które można naturalnie przenieść do
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komputera i UI np. po napisaniu tekstu na kartce papieru, nauczyciel
czerwonym kolorem podkreśla błędy – zwyczaj ten przejął Word i inne
edytory tekstu. Staraj się używać właśnie takich oczywistych i konkretnych
metafor, żeby użytkownik był w stanie łatwo wyobrazić sposób użycia i
zachowania danego elementu interfejsu.
Good metaphors are stories, creating visible pictures in the mind.
Bruce Tognazzini

Z drugiej strony, ważne jest również zachowanie równowagi pomiędzy
tym co metafora sugeruje, a sposobem działania, możliwościami i
ograniczeniami komputera[20]. Dziedziczymy nie tylko pozytywne aspekty
metafory ale także te negatywne.
Użytkownik będzie automatycznie przenosił swoje doświadczenia z
danego przedmiotu w realnym świecie na te wewnątrz komputera, np.
podkreślanie na czerwono może przypominać znienawidzonego
nauczyciela.
Należy uważać, aby metafora nie została zrozumiana zbyt dosłownie,
np. użytkownik nie musi regularnie sprzątać kosza na śmieci w obawie przed
niemiłymi zapachami. Wielu początkujących użytkowników komputera stara
się być „dobrymi, porządnymi” użytkownikami komputera, i po zwykłym
usunięciu pliku, usuwają go również z kosza. W ten sposób uniemożliwiają
sobie odzyskanie dokumentów które były omyłkowo skasowane albo będą
im potrzebne później.
Metafora ogranicza; zamyka dany element interfejsu w jego ramach i
tradycyjnym sposobie pojmowania. Należy rozwiązywać problemy
korzystając z możliwości które oferuje nam zaawansowana technologia
cyfrowa, aby nieświadomie nie wpaść w nieadekwatne ograniczenia świata
realnego z powodu wad prawdziwej metafory np. kosz na usunięte pliki nie
musi być tak ograniczony pojemnościowo jak ten rzeczywisty.

Rysunek 14: Microsoft Bob: Metaphores
gone wild
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Nie każdy użytkownik poprawnie zrozumie daną metaforę. Metafora nie
zawsze jest konieczna. Czasami inny sposób działania programu może być
łatwiejszy do przyswojenia dla użytkownika, niż taki z wymyśloną na siłę
metaforą. Źle dobrana metafora będzie mylić użytkownika i przyczyni się do
większego zamieszania niż jej brak.

Przykład: Apple w QuickTime 4.0 zastosował metaforę kontrolki
głośności z urządzeń typu walkman. Problem w tym, że takie pokrętło jest
użyteczne gdy używamy kciuka aby jednym ruchem dostroić głośność.
Wykorzystanie myszy do tej samej czynności zmusza nas do trafienia w
dolną część tej miniaturowej kontrolki, przeciągnięcie myszą w górę, po
czym prawdopodobnie powtórkę, aż do osiągnięcia potrzebnego rezultatu.
Obserwowanie tej czynności w wykonaniu osoby początkującej z
komputerami może być bolesne.
3.2.1 Metafory w grach
W przypadku interfejsu użytkownika bezpośrednio w grach, ciekawym
pomysłem zastosowania metafor jest tzw „diegetic UI” [9] . Jest to sposób na
komunikację z graczem poprzez elementy będące częścią świata gry (Rys
16, 17, 18, 19). Diegetic UI (brak sensownego tłumaczenia na j.polski) jest
przeciwieństwem stosowania wyświetlacza typu HUD (Rys 15).

Rysunek 15: Tomb Raider,
typowy HUD w lewym
górnym rogu
20
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Grą która szeroko zastosowała ten pomysł jest Dead Space. Jest to gra
z perspektywy 3 osoby; w takim widoku najbardziej widocznym miejscem są
plecy awatara kontrolowanego przez gracza i tam sprytnie umieszczono
pasek życia (Rys 15). Obsługa ekwipunku oraz uaktywnianie urządzeń
polega na wyświetlaniu przez awatara trójwymiarowego hologramu
(teoretycznie widocznego przez inne postaci w świecie gry), który obrazuje
dostępne możliwości (Rys 16). Zamiast tradycyjnej mapy, gracz widzi
którędy powinien iść poprzez wyświetlanie połyskującej ścieżki prowadzącej
w docelowe miejsce (Rys 17) itd.

Rysunek 16: Deep Space, diegetic UI

Rysunek 17: Deep Space, hologramy
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Rysunek 18: Deep Space, ścieżka
prowadząca gracza
Inną grą która zastosowała diegetic UI, jest Far Cry 2 (Rys 18). Zegarek
informuje o godzinie, mapa i system GPS pomagają w nawigacji w terenie.

Rysunek 19: Far Cry 2
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W przypadku tego typu metafor, warto zadać sobie pytanie czy opłaca
się stosować diegetic UI. Stworzenie takiego niestandardowego interfejsu
typowo zajmie więcej roboczogodzin niż HUD.
Niektóre elementy bardzo trudno umieścić w świecie gry – ilość
amunicji (często liczonej w setkach, co byłoby zupełnie nieczytelne gdyby
pokazywać ją na awatarze gracza przy pomocy pojedynczych naboi lub
nawet magazynków), czy zdrowie bohatera (sama postura czy ilość krwi i
zadrapań jest daleko mniej dokładna niż wartość procentowa).
System łączony, gdzie niektóre elementy są diegetic zaś inne
wyświetlane na HUDzie (co jest bardzo trudne do uniknięcia), w pewnym
stopniu kłóci się z zasadą spójności z poprzedniego rozdziału.
Z drugiej strony, dzięki umieszczeniu danego elementu w świecie gry,
uzyskujemy naturalne zachowania (ang. emergent behaviours). Np. gracze
patrząc na swoje awatary, mogą określić nawzajem swój „stan życia” i
pomagać na podstawie wyglądu, zupełnie jak w świecie realnym - nie trzeba
wyświetlać chmurek nad innymi postaciami z ilością ich życia (co jest
nierealistyczne i może burzyć immersję). Diegetic UI może również stanowić
USP (Unique Selling Point) danej gry, pozwalający odróżnić się od
konkurencji. Gracze lubią takie „ciekawostki”.
3.3 Affordances

Dobrze zaprojektowane przedmioty codziennego użytku posiadają
cechy które podpowiadają jak ich używać. Uchwyty służą do łapania (drzwi).
Przyciski do wciskania (telefon, domofon). Pokrętła do przekręcania
(kuchenka). Wajchy do pociągania (hamulec ręczny w samochodzie).
Szczeliny do wrzucania obiektów (np. monet – automat do gier, wpłatomat).
Po angielsku nazywa się to „affordance” (tutaj również brak polskiego
odpowiednika).
When simple things need pictures, labels or instructions, the design has failed.
Donald Norman

Twoim zadaniem jako designera jest przeprowadzenie użytkownika
przez jakiś proces, pomoc w wykonaniu jakiegoś zadania. Nie zakładaj, że
użytkownik w magiczny sposób domyśli się do czego służy dany element –
zaprojektuj go tak aby pierwsze spojrzenie mówiło wszystko! Idealnie by było
gdyby każdy krok na tej drodze był absolutnie oczywisty. Pomóc w tym
mogą właśnie „affordances”.
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Programy komputerowe z dobrze zaprojektowanym interfejsem również
są intuicyjne w używaniu. Np. hiperłącza są wyróżniane kolorem niebieskim,
oraz podkreślane aby widać było że są klikalne, bez konieczności
zastanawiania się „czy to link czy nie link” lub najeżdżania kursorem myszy
aby sprawdzić czy się zmienia na rączkę. Jest to konwencja, która w wyniku
wielu lat stosowania na tyle zakorzeniła się w naszej podświadomości, że
nawet teraz, czytając ten referat na zwykłym papierze, na pewno pomyślałeś
podświadomie „hmm, to niebieskie chyba nadaje się do kliknięcia”. Jest to
przykład wyuczonej “affordancji”.
Inny przykład: przyciski są wyprofilowane jakby były trójwymiarowe
właśnie dlatego, że w ten sposób wydają się wystawać poza ekran [3] – to
wywołuje wrażenie „jeśli wystaje, to pewnie da się wcisnąć” (Ilustracja 1, a).
Niektórzy twórcy stron www wykorzystując arkusze stylów CSS zmieniają
„szare, nudne” przyciski na bardziej eleganckie (Ilustracja 1, b). Niestety
czasami zapominają o wyróżnieniu ich z całej reszty płaskich elementów, co
ma kilka negatywnych konsekwencji.

Ilustracja 1: Przyciski
Po pierwsze, łamią zasadę spójności w kontekście typowego interfejsu
na stronach internetowych i systemach operacyjnych; po drugie nie
dostarczają użytkownikowi wizualnej informacji o przeznaczeniu tego
elementu. W rezultacie internauta klika na oślep po całej stronie szukając
czegoś co go przeniesie dalej. Szkoda, gdyż często da się pogodzić
estetykę z funkcjonalnością (Ilustracja 1, c).
W przypadku gdy trudno jest znaleźć sposób na takie ukształtowanie
danego elementu aby jego użycie było logiczne i intuicyjne, można posłużyć
się tekstem pomocniczym. Napis „Click here” w sposób opisowy tłumaczy
jak użyć danego elementu. Lepsze to niż pozostawienie użytkownika
samemu sobie, lecz słowa mają swoje wady. Będąc użytkownikiem, trzeba
je przeczytać i zrozumieć – a nie zawsze są dobrze dobrane do obiektu.
Będąc developerem, trzeba je tłumaczyć na inne języki.
Z tego powodu designerzy często używają znaków graficznych np. w
znakach drogowych, które stosując kolory oraz kształty mają ambicję stać
się „uniwersalne”. Niestety faktem jest, iż nie istnieje coś takiego jak
uniwersalny system kolorów czy oznaczeń, każda kultura na świecie
przypisuje im własne znaczenia.
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Rysunek 20: Znaki stop
na świecie
Gry na konsole posiadają znany problem związany z obsługą przez
gamepada. Każda gra musi w jakiś sposób nauczyć gracza który przycisk
odpowiada za którą akcję. Bardzo dobrze poradziła sobie z tym problemem
gra The Legend of Zelda : Ocarina of Time, wyświetlając na ekranie ikony w
położeniu, kształcie i kolorze przycisków takim samym jak na gamepadzie.
W efekcie powstaje naturalne mapowanie między nimi, zaś dzięki użyciu
napisów oraz ikon przedstawiających podpiętą akcję, zastosowanie
przycisku staje się oczywiste.

Rysunek 21: Ocarina Of Time,
mapowanie przycisków
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Braid jest grą wyjątkową pod tym względem, iż nie uświadczy się niemal
jednego napisu pomocy czy tłumaczenia, a mimo to gra jest wprost
bajecznie prosta do zrozumienia. Wykorzystano naturalne skojarzenia np.
ściana o fakturze siatki służy do wspinania.

Rysunek 22: Braid
3.4 Estetyka
Mądrość ludowa twierdzi, że ładne rzeczy działają lepiej [25]. Cóż, na
pewno bardziej przyciągają wzrok i użytkowników. Ludzie są wzrokowcami,
kupują sprzęt komputerowy i programy aby im ułatwiały życie, a także aby
się nimi cieszyć („ale mam fajny telefon”) czy chwalić przed znajomymi i
rodziną.

Rysunek 23: Przykłady ładnego opakowania.
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W dzisiejszych czasach estetyczne opakowanie jest takim samym
wymaganiem biznesowym jak dobry produkt i reklama. Bez estetycznego
opakowania mało co się sprzeda.
Designerzy z Apple, dzięki stworzeniu bardzo atrakcyjnych graficznie
projektów (od systemu operacyjnego i programów, przez sprzęt i urządzenia,
strony www i reklamy, kończąc na opakowaniach i instrukcjach) cieszą się
odpowiedzialnością za znaczną część sukcesu produktów firmy z Cupertino.
Faktem jest, że decydując się na zakup czegokolwiek, świadomie lub
podświadomie, zwracamy uwagę na wygląd zewnętrzny.

Rysunek 24: Którą byś wybrał gdyby kosztowały tyle samo?
Z tego względu, interfejs w programach komputerowych powinien być
funkcjonalny, łatwy do nauczenia i estetyczny. Jeśli nie będzie estetyczny,
może odrzucać i zniechęcać ludzi, którzy nawet chętnie by używali danego
programu. Toporne i siermiężne interfejsy w dzisiejszych czasach są passe.
Sztuka w tym, aby potrafić je uatrakcyjnić bez łamania wcześniej podanych
zasad dotyczących użytkowalności [22].
Z drugiej strony, należy zaznaczyć że w programach użytkowych
funkcjonalność > wygląd, ponieważ wrażenia estetyczne schodzą na drugi
plan wobec konieczności wykonania jakiegoś zadania. Dodatkowo, po
pewnym czasie używania danego programu przyzwyczajamy się i ładny UI
przestaje być zauważany lub co gorsza, zbyt bogaty graficznie UI może
rozpraszać i przeszkadzać w pracy.

Rysunek 26: MacOs, koniec
XX wieku

Rysunek 25: MacOs, początek
XXI wieku
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Gry komputerowe mają inne przeznaczenie - tworzone i kupowane są
aby spełnić potrzeby typowo rozrywkowe. Ludzie wybierają gry i filmy
kierując się screenshotami, demami, trailerami i teaserami w gazetach i
internecie. Jak można się domyślić, w przemyśle rozrywkowym wygląd jest
bardzo ważny. W tym przypadku można założyć, że dla interfejsów w grach
wygląd > funkcjonalność.
Pojawia się pytanie, jak tworzyć ładną, estetyczną grafikę? O ile zasady
dotyczące projektowania użytecznych i funkcjonalnych interfejsów są w
miarę dobrze określone i możliwe do przekazania umysłom ścisłym, o tyle
tworzenie grafiki jest znacznie bardziej złożone i zdecydowanie wykracza
poza zakres tematyczny tego referatu. Napisano o tym tysiące książek i
artykułów, niemożliwością jest streścić taką ilość wiedzy w jednym
podrozdziale. Poza tym sam dalej jestem początkujący w tej dziedzinie.

Rysunek 27: World of Goo, menu
główne

Rysunek 28: World of Goo, ekran
informacyjny w grze

Zamiast tego spróbuję krótko podpowiedzieć, jak może wyglądać proces
nauki. Generalnie, tak jak w każdej inne dziedzinie życia i wiedzy, potrzeba
pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Aby tworzyć projekty o
przyzwoitym poziomie graficznym, potrzeba lat zdobywania teorii,
doświadczenia i praktyki. Na pewno warto oglądać prace innych ludzi,
analizować je, podpatrywać i wzorować się na najlepszych.
Dla ułatwienia, oto krótka lista słów kluczowych:
• Podstawy: oświetlenie, teoria kolorów, kompozycja, perspektywa i
proporcje, design, typografia, ...
• Narzędzia i techniki: ołówek i kartka, grafika bitmapowa
(Photoshop), grafika wektorowa (Illustrator, Inkscape), grafika 3d,
animacje, ...
• Tematy: ludzkie twarze, człowiek, zwierzęta, architektura, martwa
natura, komiksy, grafika użytkowa, abstrakcja, ...
• Źródła wiedzy: kursy, książki, koledzy, strony www, artykuły i
tutoriale, fora i blogi, ...
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Jeśli jesteś „typowym programistą”, muszę Cię ostrzec iż nauka „grafiki”
jest pracochłonna i wymaga wiele wysiłku. Ale czy pamiętasz swoje początki
z programowaniem? Pamiętam jak to było u mnie, naprawdę nie było łatwo.
Potrzebowałem sporo samozaparcia aby przetrwać. Początki w każdej
ludzkiej działalności są trudne... podobnie będzie z grafiką. Będziesz tworzył
potworki i nic na to nie poradzisz. Jednak jeśli wytrwasz, z czasem będzie
coraz lepiej.

Rysunek 29: Warcraft 3, sam interfejs – przypatrz mu się dokładnie
Być może patrząc na olśniewające grafiki (takie jak ta na Rys. 29)
mówiłeś do siebie „ten kto to zrobił to dopiero ma talent”. Ta osoba
najprawdopodobniej obraziłaby się za takie stwierdzenie, ponieważ
tłumaczenie efektów pracy talentem umniejsza wysiłek włożony w nauczenie
się umiejętności potrzebnych do stworzenie danej pracy. Talent ma tu
niewiele do rzeczy [32], co najwyżej można mówić o pewnych
predyspozycjach, które mogą nieco pomóc na starcie lub ujawnić na
dalszym etapie. Bardzo prawdziwe jest znane powiedzenie...
Genius is 1% inspiration, 99% perspiration.
Thomas Edison

Podobnie jak Ty spędziłeś ostatnie X lat codziennie poświęcając kilkakilkanaście godzin na programowanie, uczenie się różnych języków,
koncepcji, metodologii, tworząc różne programy i gry, eksperymentując,
zdobywając wiedzę w książkach, stronach www, blogach i forach, z
podobnym zacięciem i poświęceniem podchodzą do swojej profesji graficy
(np. dochodzenie do stylu graficznego Braid [24]). Anything worth doing, is
worth doing well - z drugiej strony, mając tylko 24h czasu codziennie, jeśli
nie chcesz specjalizować się w grafice, warto poznać i stosować zasadę
Pareto [33].
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Na pewno słyszałeś o takim zjawisku jak programmer art (Rys 30).
Ciekawe czemu nikt nie mówi o artist's code...? Jest oczywiste, że taki kod
byłby bardzo niskiej jakości, ponieważ graficy nie mają potrzebnej wiedzy i
doświadczenia by dobrze programować. Na tej samej zasadzie działa to w
drugą stronę. Problemy programistów z grafiką i grafików z kodem wynikają
z rzeczywistego braku doświadczenia oraz urojonych intelektualnych
ograniczeń (które na siebie nakładają), niż rzeczywistej wrodzonej
niemożliwości myślenia w taki czy inny sposób.
Często słyszymy wymówki „nieee ja nie potrafię rysować” albo „to całe
kodowanie jest dla mnie zbyt skomplikowane” - podobnie ja mówiłem na
temat matematyki w szkole podstawowej i liceum. Miałem słabe oceny, nikt
nie widział dla mnie przyszłości w naukach ścisłych (np. informatyce).
Tymczasem aktualnie kończę jedną z najlepszych polskich uczelni
technicznych, studiowałem na najlepszym wydziale i jednym z lepszych
kierunków. Na pierwszym roku, w którym było najwięcej matematyki
(analiza, algebra, fizyka, matematyka dyskretna) udało mi się zdobyć
stypendium i nagrodę rektora za wyniki w nauce. Celem tego akapitu nie
było przechwalanie się a pokazanie, że wszystko jest do nauczenia, tylko
potrzebne są chęci.

Rysunek 30: Braid, autor grafik:
Jonathan Blow (koder, designer)

Rysunek 31: Braid, autor grafik: David
Hellman (artysta)

Czy warto uczyć się grafiki? To zależy od Ciebie. Wydaje mi się, że jeśli
masz czas i chęci, nauczenie się choć podstaw projektowania graficznego
(np. [23]) może bardzo pomóc, nie tylko podczas tworzenia software'u. To
przyjemna, bardzo praktyczna wiedza, zmienia sposób postrzegania świata.
Będziesz lepiej rozumiał dlaczego grasz w te gry w które grasz, albo
dlaczego bardziej podobają ci się te filmy czy tamte strony internetowe. Co
więcej, rozumiejąc jak obraz wpływa na nasze emocje, będziesz mógł
wykorzystać tą wiedzę by tworzyć bardziej wciągające gry.
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Wracając do UI: istnieje też możliwość, iż w ogóle nie potrzebujesz
interfejsu. Minimalizm jest modnym kierunkiem w sztuce współczesnej,
lubuje się w nim wielu designerów (mantra Less is more). Koronnym
przykładem z ostatnich kilku miesięcy jest Braid (rys 16), który nie posiada
typowego menu, nie jest wyświetlany też żaden stały HUD w czasie gry.
Wcześniej podobny kierunek wybrał Black and White czy Flower.
Jeśli natomiast potrzebujesz UI i nie jesteś rozwinięty artystycznie,
posiadasz wybór: programmer art albo zatrudnienie wyspecjalizowanych
deisgnerów. Jak już było powiedziane, rzadko się zdarza by gracz lub
recenzent rozpływał się nad pięknem interfejsu, jednak gdy interfejs odstaje
jakościowo od reszty, krytyka jest częsta. Jest idealnie, gdy UI w postaci
HUDa w grze oraz typowe menusy tworzą spójną audio-wizualnie,
artystyczną całość z resztą gry.

4.

Design

4.1 User Centered
Amerykański naukowiec kognitywistyki Donald Norman w klasycznej
książce Design of Everyday Things[0] wprowadził termin „User Centered
Design” (UCD; alternatywnie: Human Centered Design). Określa on sposób
projektowania przedmiotów i usług, skoncentrowany na potrzebach
użytkownika końcowego (sama nazwa User Interface podpowiada dla kogo
tak naprawdę jest to, co robimy), pozostawiający na boku sprawy
„drugorzędne” - głównie estetykę, ale nie tylko.
UCD bowiem stoi także w opozycji do częstego sposobu myślenia
„technologów” nt. tworzenia oprogramowania: koncentracji na tworzeniu
programów doskonałych technicznie, zawierających najwięcej możliwości
(features). Wg. zwolenników tego sposobu myślenia (zupełnie naturalnego i
często nieuświadomionego) lepszy program, to ten który pozwala zrobić
więcej.
User Centered Design twierdzi, że proces projektowania czegokolwiek
powinien być skoncentrowany na osobie użytkownika. Lepszy program to
taki, który lepiej dopasowuje się do wymagań i potrzeb użytkowników, jest
prostszy do nauczenia i używania.
Zaproponowane
podejście
oryginalnie
odnosiło
się
do
zaobserwowanych problemów i zastosowań w tak różnych dziedzinach
produktów ze świata rzeczywistego, jak kabiny pilotów samolotów,
samochody, telefony, czajniki, włączniki do światła, drzwi itd. Z biegiem
czasu i uświadamiania ważności zagadnienia, zastosowano je w
informatyce, również w przypadku interfejsów użytkownika.
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Software design is the act of determining the user’s experience with a piece of software.
It has nothing to do with how the code works inside, or how big or small the code is.
The designer's task is to specify completely and unambiguously the user’s whole experience
The most important thing to design properly is the user's conceptual model.
Everything else should be subordinated to making that model clear, obvious, and substantial.
That is almost exactly the opposite of how most software is designed.
David Liddle [27]

A więc, wg. filozofii UCD, aby zaprojektować dobry interfejs, przede
wszystkim musisz się zastanowić dla kogo ten interfejs jest przeznaczony.
Kto jest osobą która będzie go używać, do czego będzie używać, jakie ma
potrzeby i wymagania? Na czym się zna, jaką posiada wiedzę odnośnie
komputera i software?
W przemyśle elektronicznej rozrywki jest podstawowy, powszechnie
znany podział graczy na tzw. hardcore/casual. Ale można dzielić jeszcze
bardziej, ze względu na płeć, wiek (nastolatkowie, ludzie dojrzali, starsi).
Można dzielić ze względu na kraj (np. w Niemczech gry wojenne są
odbierane inaczej niż w USA), wykonywany zawód (gospodynie domowe),
wykształcenie lub upodobania i poglądy (np. fan piłki nożnej i szalikowiec).
There's a maxim in the field of interface design:
"Know thy users, for they are not you!"
Jenifer Tidwel

Projektując interfejs, pomaga myślenie w kategoriach prawdziwych osób
które będą używały twojego programu. Wyobraź sobie przeciętnego,
typowego użytkownika który będzie używał tworzony przez ciebie software.
Im więcej szczegółów wymyślisz, tym łatwiej wyobrazisz sobie taką osobę
jak prawdziwego człowieka, z krwi i kości. A więc, kim jest użytkownik
twojego programu?
•

Czyżby był nim Jan Kowalski? Pan Jan jest w wieku 30 paru lat,
posiada żonę, kilkuletnie dziecko, jamnika szorstkowłosego i
prowadzi niewielki sklepik osiedlowy. Wieczorami lubi przesiadywać
przy komputerze, surfować w internecie i czasami pograć w jakieś
„fajne gierki”.

•

Może jest nim Tomek Nowak, 17 latek z liceum, na komunię dostał
swojego pierwszego peceta i od tego momentu nieprzerwanie katuje
wszystkie najnowsze gry? W wolnych chwilach siedzi na peb.pl i
gamedev.pl, w przyszłości chce studiować informatykę i zarabiać
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pisaniem gier („tato, to najlepsza robota pod słońcem - cały dzień
grasz w gry i jeszcze ci za to płacą!”).
•

A może jego mama, Anna Nowak, 40 letnia kobieta pracująca w
Młodzieżowym Domu Kultury, ucząca dzieci plastyki, od niedawna
powoli przekonuje się do „kompjuterów”. Syn założył jej konto na
naszej-klasie, ale dopiero Facebook ją wciągnął i od jakiegoś czasu,
jeśli obowiązki domowe na to pozwalają, nieśmiało próbuje swych sił
w różnych grach społecznościowych.

Czas poświęcony na stworzenie profili użytkowników jest tego warty,
ponieważ zwiększasz szansę, że stworzysz odpowiedni interfejs już za
pierwszym razem. Po tym gdy już wymyślisz (i spiszesz na kartce!)
charakterystykę typowego użytkownika, zastanów się jak taka osoba
zareagowały by na twój program. Pomocne będą pytania [0]:
•
•
•
•

Jakie są zadania i cele użytkownika, co chce osiągnąć?
Jaka jest wiedza i poziom doświadczenia użytkownika, w kontekście
problemu nad którym pracuje oraz użycia narzędzia (tu: komputer)?
Jakich informacji i w jakiej formie potrzebuje, aby wykonać
zaplanowane zadanie?
Jak użytkownik myśli nt. problemu nad którym pracuje? Jakie są
jego oczekiwania odnośnie roli programu?

Ćwiczenie dla chętnych: odpowiedz na każde z tych pytań, na
przykładzie 3 wyżej opisanych osób (wybierz dowolny program np. może być
taki nad którym teraz pracujesz czy już stworzony przez kogoś innego).
4.2 Proces
Przykładowy proces projektowania interfejsów (lub wręcz całych
aplikacji) może wyglądać tak:
1. Analiza użytkowników: spisz kim jest użytkownik, jaką wiedzę i
doświadczenie posiada, jak będzie używał programu, jak program będzie się
wpisywał w jego codzienne życie, jakie podobne systemy już zna, jaki
wygląd i sposób zachowania interfejsu będzie najbardziej odpowiedni dla
niego? Analiza użytkowników opisana jest w poprzednim podrozdziale.
2. Analiza zadań: przygotuj listę zadań jakie użytkownik chce wykonać,
zbierz dodatkowe wymagania od systemu, na podstawie obu sporządź listę
funkcjonalności które będą musiały być zaimplementowane aby program
spełnił swoje zadanie. Porównaj obie listy, zaplanuj jak elementy z drugiej
listy będą umożliwiały te z pierwszej. Ważne na tym etapie: co użytkownik
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chce zrobić i jak program mu w tym pomoże.
3. Scenariusze użycia: pomagają zidentyfikować potencjalne problemy
jeszcze w fazie planowania i prototypowania na kartce papieru.
W
scenariuszach konkretny użytkownik (np. Tomek Nowak) powinien
podejmować się konkretnego zadania (np. sfinalizowanie transakcji na
stronie internetowej). Staraj się zmniejszyć ilość kroków potrzebnych do
wykonania danego zadania, oraz sprawić aby każdy z kroków logicznie
wynikał z poprzedniego. Programiści mogą chcieć zastosować metodykę,
słownictwo i piktogramy zaczerpnięte z UML use cases.
4. Projekt UI: zaplanowanie ogólnego, wysokopoziomowego layoutu
aplikacji, hierarchii i sposobu przedstawienia informacji, metod działania i
interakcji z użytkownikiem, wyglądu. Zaleca się [22] aby na początku był to
abstrakcyjny twór, w którym nacisk położony jest na organizację informacji,
dopiero w dalszych etapach można przełożyć go na rzeczywiste widgety
(kontrolki). Wtedy pomaga pamiętanie o zasadach Spójności, Metafor itd.
5. Stworzenie prototypu: pozwala zasymulować zachowanie
użytkownika na testowym interfejsie, uświadamia problemy i daje możliwość
zaradzenia im na początkowym etapie. Prototypować można w dowolnym
momencie, ale lepiej wcześniej niż później, jako że zmiana istniejącego kodu
wymaga więcej wysiłku niż zmiana prototypu, który typowo i tak jest
przeznaczony do wyrzucenia.
Im więcej różnorodnych projektów UI wypróbujesz, tym większa szansa,
że trafisz na coś dobrego. Thomas Edison potrzebował 10 000 nieudanych
eksperymentów aby znaleźć swoją żarówkę, podobnie może być u ciebie
(choć pewnie trochę szybciej). Idealny UI bardzo rzadko powstaje przy
pierwszej próbie, więc „męczenie” pierwszego projektu i ulepszanie go na
siłę może nie być najbardziej efektywne. Pozwól sobie na eksperymenty, z
ołówkiem i kartką papieru w ręce, stwórz wiele wersji.
Wybierz najlepszą i przenieś ją na ekran monitora, za pomocą
wyspecjalizowanych narzędzi do prototypingu GUI [13] jak Balsamiq, Pencil,
znanych programistom technologii typu MFC, Windows Forms, QT designer,
albo nawet zwykłych aplikacji jak Flash, Photoshop, Powerpoint czy
Dreamweaver/HTML, które przy odpowiedniej dozie pomysłowości mogą
emulować potrzebną funkcjonalność. Często przejście z rysunków na kartce
na
„prawdziwe”
cyfrowe
kontrolki,
uświadamia
nieprzewidziane
uwarunkowania.
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Rysunek 32: Graficy rozumieją
potrzebę tworzenia wielu wersji i
wybierania najlepszej
6. Testowanie z udziałem użytkowników (user testing) – albo na
prototypie, albo na właściwej implementacji. Jeśli stosujesz zasady wyłożone
we wcześniejszych rozdziałach, to jest połowa sukcesu. Druga połowa to
sprawdzenie czy zastosowałeś je w poprawny sposób, czy podjąłeś
właściwe decyzje, czy użytkownicy rzeczywiście są w stanie łatwo
posługiwać się UI. Nie ma substytutu do obserwacji tego jak ludzie
naprawdę używają twojej aplikacji. W ten sposób poznasz i zobaczysz ich
problemy na własne oczy. Szczegółowo traktuje o tym następny rozdział.
7. Uwzględnienie wyników uzyskanych w punkcie 5 i 6, poprawienie
zauważonych błędów i usterek.
8. Powtarzaj punkty 3-7 dopóki:
• nie zidentyfikujesz więcej problemów
• nie masz więcej czasu albo pieniędzy
• zyski z poprawek stają się mało znaczące
9. Implementacja właściwego UI - wreszcie czas na przyłożenie się do
wyglądu i estetyki. Powrót do punktu 6.
Naturalnie kolejność dokonywania poszczególnych czynności jest
arbitralna. Wiele z nich można poprzestawiać albo robić jednocześnie; dużo
zależy od twórcy i jego doświadczenia, rodzaju aplikacji itp.
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4.3 User Testing
Jesteś na etapie prototypu lub skończyłeś tworzyć aplikację.
Zastosowałeś polecane praktyki tworzenia interfejsów i uważasz, że
program charakteryzuje się dobrą użytkowalnością. Czy na pewno tak jest?
Przetestowanie go na prawdziwych użytkownikach jest jedynym sposobem
w jaki możesz sprawdzić, czy rzeczywiście udało ci się stworzyć dobry UI.
Każdy twórca po dłuższym czasie tworzenia i poprawiania czegoś, staje
się tak zżyty ze swoim dziełem, iż nie jest w stanie spojrzeć na nie obojętnie,
obiektywnie, z boku, od zera, na świeżo, z perspektywy drugiej osoby.
Dotyczy to każdej formy ludzkiej działalności: pisania opowieści, rysowania,
komponowania muzyki, tworzenia prezentacji, stron internetowych, filmów
czy gier.
Podobnie, trudno jest inżynierom zrozumieć w jaki sposób osoba
początkująca zareaguje na ich kreację. Niekiedy doświadczony UI designer
jest w stanie przewidzieć pewne problemy, lecz są takie które łatwo
przeoczyć. Co więcej, w przypadku niektórych problemów, może być tak iż
im bardziej doświadczony jest designer tym trudniej będzie mu je dostrzec.
Takie problemy najlepiej odkrywać obserwując początkującego użytkownika,
jak się napotyka na nie w swojej naiwności i nieświadomości.

Rysunek 33: nagranie testu
znalezionego na
www.betterdesktop.org
Nawiązują do tego znane w środowisku programistycznym testy np.
corridor test, w którym łapie się pierwszą osobę przechodzącą obok, sadza
przy programie lub grze, każe używać i obserwuje jej zachowanie. Drugim
(nie)sławnym testem jest grandmother test, który bazuje na założeniu, że
jeśli twoja babcia potrafi użyć danego programu, to jest wyjątkowo prosty w
użyciu (ideał do którego należy dążyć, choć osiągnięcie go często jest
niemożliwe). Talin[4] daje dobre rady jak przeprowadzić taki test aby
dowiedzieć się z niego jak najwięcej:
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•

znajdź ludzi którzy mają taki poziom doświadczenia, jak przeciętny
użytkownik docelowy twojego programu. Najlepiej jeśli nie używali
go wcześniej. Oczywiście reusability testerów w tym kontekście jest
mocno ograniczone.

•

wyjaśnij powód przeprowadzania testów (chcesz zobaczyć jak
interfejs sprawdza się w prawdziwym świecie, używany przez
prawdziwych użytkowników). Uspokój człowieka, że testujesz
interfejs a nie jego inteligencję, że jakakolwiek pomyłka czy problem
nie jest jego winą, a wynika z wadliwej konstrukcji interfejsu i
wskazuje co jest do poprawienia.

•

wyjaśnij jak „myśleć na głos”: użytkownik powinien opisywać na głos
to co robi i co myśli w czasie używania programu; uprzedź, że
będziesz przypominał (do znudzenia) jeśli zapomni. Niestety wiele
osób nie potrafi „myśleć na głos” tak, aby przekazywać wartościowe
informacje.

•

jeśli chcesz nagrać sesję na kamerę, dla porządku uprzedź o tym
użytkownika. Niestety, bycie nagrywanym może w pewien sposób
zmienić jego zachowanie. Jeśli masz możliwość zdobycia lustra
weneckiego, użyj go, aby wyeliminować zdenerwowanie i wrażenie
nienaturalności.

•

krótko opisz program, objaśnij kontekst i zadania które użytkownik
otrzyma do wykonania (typowe scenariusze użycia), powiedz że nie
będziesz pomagał w ich wykonaniu. Spytaj czy ma jakieś pytania lub
wątpliwości przed rozpoczęciem testu

•

akcja!

•

koniec testu, podsumowanie i użycie wyników

Pewnym problemem może być znalezienie testerów. Szczęśliwie to nie
są badania statystyczne, z reguły wystarcza kilka osób aby odkryć
większość problemów z designem [34]. Jeśli jednak musisz radzić sobie
sam, dobrym sposobem na uzyskanie świeżego spojrzenia, jest odłożenie
tego czegoś na jakiś czas, aby zapomnieć jak to wygląda.
Autorzy książek (w tym autor tego referatu) często chowają tekst do
szuflady na kilka dni/tygodni/miesięcy aby zapomnieć co w nim było i móc go
przeczytać jak zwykły czytelnik. Zwykle wtedy łapią się za głowę, widząc
grafomańskie zdania które wcześniej wydawały im się lekkie, zręczne i
dobrze napisane. Niestety zastosowanie tej strategii w przypadku software'u
pisanego na etacie lub na zamówienie, ze względów czasowych może być
mocno problematyczne.
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5.

Zakończenie

Od kilku lat sprawy użyteczności i czytelności przekazywania informacji
są moim hobby, które wykorzystuję w praktyce tworząc gry komputerowe,
strony internetowych, dokumenty tekstowe, foldery informacyjne i na inne
sposoby. W referacie przedstawiłem najbardziej podstawowe zasady i
starałem się pokazać sposób myślenia potrzebny do tworzenia dobrych
interfejsów użytkownika (również w grach komputerowych). Każdy czytelnik
musi ocenić we własnym zakresie, czy cel ten został osiągnięty. Niestety, w
tak krótkim referacie można poruszyć tylko niewielki procent wiedzy, którą
projektant interfejsów powinien posiadać.
Uważam, że tematyka projektowania jest fascynująca i bardzo
praktyczna. Taka wiedza przydaje się nie tylko przy tworzeniu interfejsów w
programach komputerowych. Tak naprawdę, większość rzeczy które
tworzymy posiada jakiś interfejs. W naszym (twórcy) interesie jest, aby był
on jak najłatwiejszy w użytkowaniu.

Rysunek 34: Komputery, palmptopy, telefony
komórkowe, przenośne konsole, systemy
nawigacji w samochodach, menu w telewizorach i
setki innych miejsc gdzie można (trzeba!)
zastosować zasady projektowania z
uwzględnieniem użytkowalności [22]
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5.1 Jak polepszać swój design-fu
Oprócz przejrzenia pozycji z bibliografii, polecam szukać w internecie
materiałów powiązanych z hasłami takimi jak User Experience, Human
Computer Interaction, visual communications, information design, usability i
oczywiście user interface & interaction design.
Zasady projektowania użytecznych stron www (web design) są często
bardzo konkretne, praktyczne i łatwe do przeniesienia do kontekstu zwykłych
aplikacji. Nauka typografii i desktop publishing (programy typu InDesign czy
Scribus, ale także np. LaTex), pomoże zrozumieć i dopracować sposób
czytelnego przedstawiania jednej z najważniejszych form informacji: tekstu.
Ale najważniejsze to próbować swoich sił w prawdziwych projektach i
uczyć na błędach.
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Design of User Interfaces for interactive applications
Abstract
The paper is intended to help reader get an understanding of things involved in
creating effective user interfaces. It contains description of universal concepts,
advices on how to use them and a lot of examples of good and bad practices. It
shows the way of thinking needed while designing UI's.
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