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Ważne słówko: interfejs
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Interfejs to przestrzeń interakcji pomiędzy 
człowiekiem a maszyną. 

Wypełnia przepaść kognitywną między 
użytkownikiem a zbiorem danych zapisanych w 
systemie binarnym, w oparciu o które 
konstruowany jest wirtualny świat. 

Sygnalizuje możliwości i sposoby 
wykorzystania cyfrowych urządzeń, z którymi 
codziennie wchodzimy w interakcje. 

Borowiec B., Gawlik K.
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Kto robi badania UX?
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Kto robi badania UX?
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Agencje UX

Działy UX
Zespoły produktowe

Digital/ Innowacje/ etc.

Software house’y „Konsulting”

Działy badań



O czym myślimy, mówiąc o UX...

www.uxtimeline.com

2005 2016

www.uxtimeline.com


UX

Użyteczność/ usability

Architektura informacji

(Mikro)interakcje

Visual design

Dostępność/ accessibility

Dostępność technologiczna

Język (UX writing/ microcopy)
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Usability by Jacob Nielsen

• Learnability

• Efficiency

• Memorability

• Errors

• Satisfaction



Usability by Whitney Quesenbery 
(5E)

• Effective: complete and accurate 

• Efficient: quick

• Engaging: pleasant and satisfying 

• Error Tolerant: prevents errors and help the user recover 

• Easy to Learn: both the initial orientation and continued learning



Architektura Informacji





Interakcje



Visual Design



Dostępność

Sławomir Łuczywek
migam.org



Web Content Accesibility Guidelines -
WCAG 2.0

http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/

http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/


Różne sprzęty, systemy, ekrany



Różne sprzęty, systemy, ekrany

• Aplikacja natywna

• Aplikacja progresywna (PWA)

• Adaptive Web Design

• Responsive Web Design (RWD)
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Poziom mglistości języka: logios.pl



UX principles/ zasady projektowania UX

@uxpatterns; Pinterest



Heurystyki Nielsena



1. Visibility of system status



2. Match between system & real 
world



3. User control and freedom



4. Consistency and standards



5. Recognition rather than recall



6. Error prevention



7. Flexibility and efficiency of use



8. Aesthetic and minimalist design



9. Help users recognise, diagnose 
and recover from errors



9. Help users recognise, diagnose 
and recover from errors



10. Help and documentation



Ale UX ma też szeroki kontekst

Projektowanie doświadczeń

Projektowanie usług i produktów

Zarządzanie produktem

Omnichannel/ zarządzanie kanałami

Customer Experience
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Badania UX są wrośnięte w proces 
projektowy

• Ciągły fokus na użytkownika/ angażowanie użytkownika we 

właściwy sposób we właściwych momentach

• Maksymalna użyteczność

• Minimalne obciążenie procesu
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Human Centered Design 

1.The design is based upon an explicit understanding of users, tasks 
and environments.

2.Users are involved throughout design and development.

3.The design is driven and refined by user-centered evaluation.

4.The process is iterative.

5.The design addresses the whole user experience.

6.The design team includes multidisciplinary skills and perspectives.
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4D – model podwójnego diamentu

Design Council





MVP



MVP



Miejsce badań w procesie 
projektowym

58Design Council

Eksploracja 
problemu i potrzeb

Iteracyjne testowanie 
prototypów



Dwa różne typy badań
Eksploracja Testowanie

Cel: inspiracja i stworzenie wytycznych 
dla projektu

Cel: identyfikacja błędów do naprawy

Szerokie spojrzenie, różnorodni badani, 
grupy, podgrupy, przypadki ekstremalne

Koncentracja na użyteczności, w 
znacznym stopniu zunifikowani badani

Nieco większe próby Nieco mniejsze próby

Klasyczna rekrutacja Friends&family i guerilla tests są też ok

Materiały: stimulusy projekcyjne, karty 
do sortowania

Materiały: prototypy

Dłuższy czas Bardzo szybkie (pojedynczy dzień 
testowy)

Graficzne, plastyczne, syntetyczne 
outputy służące ilustracji i inspiracji

Szczegółowe listingi błędów i detaliczne
rekomendacje
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…choć techniki podobne
Eksploracja Testowanie
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Etnografia

Eyetracking

Badania ilościowe

Web analytics

Dzienniczki

Testy zadaniowe

Analizy eksperckie

Testy A/B

Card sorting

Co-creation workshops

Wywiady pogłębione FGI/ IDI
Persony
i mapy empatii

Customer journeys
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Wizualizacja wyników jest ważna

Przykłady wizualizacji wyników:

http://www.uxforthemasses.com/resources/example-ux-docs/

http://www.uxforthemasses.com/resources/example-ux-docs/


Persony



Mapy empatii
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Experience map

Modele, mapy, wizualizacje

http://www.uxforthemasses.com/resources/example-ux-docs/

http://www.uxforthemasses.com/resources/example-ux-docs/




Customer Journey
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Modele mentalne





Card sorting



Card sorting



Co-creation workshops



Testy z użytkownikami
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Prototypy do testów

• Storyboardy

• Grafiki

• Makiety (klikalne i nieklikalne)

• Wersje demo

• …

75



Testy z użytkownikami - próba

Nielsen, Jakob, and Landauer, Thomas K.: "A mathematical model of the finding of usability problems,"Proceedings of ACM INTERCHI'93 
Conference (Amsterdam, The Netherlands, 24-29 April 1993), pp. 206-213.



Testy z użytjownikami - lab



RITE

Rapid Iterative Testing and Evaluation
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Analityka

• Web analytics

• Hitmapy

• Testy A/ B





Katarzyna.Kasia.Gawlik@gmail.com


