Tytuł oryginału: UX Design for Mobile
Tłumaczenie: Piotr Rajca
ISBN: 978-83-283-4699-4
Copyright © Packt Publishing 2017. First published in the English language
under the title ‘UX Design for Mobile (9781787283428)’
Polish edition copyright © 2019 by Helion SA
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne
i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym
ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/uxdesi
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
O autorach

11

O recenzencie

12

WstÚp

13

Rozdziaï 1. Zasady projektowe i planowanie projektu ogólnego

17

Zmiana perspektywy i skoncentrowanie uwagi na uĝytkowniku
Przekonywanie organizacji, by przyjÚïy podejĂcie skoncentrowane na uĝytkowniku
Zasady projektowe
Potrzeby zwiÈzane z naszymi ludzkimi cechami
Potrzeby zwiÈzane z ogólnymi oczekiwaniami
Potrzeby wynikajÈce z konkretnego kontekstu zastosowania
Planowanie projektu ogólnego
W praktyce
Projektowanie wcale nie polega na tym, by produkty wyglÈdaïy ïadnie
Uĝytkownicy nie sÈ w stanie nam powiedzieÊ, czego potrzebujÈ
To nie Ty (ani Twój zespóï) jesteĂ uĝytkownikiem
DoĂwiadczenia uĝytkownika to nie lista moĝliwoĂci
Twoim celem nie jest uszczÚĂliwienie klienta lub szefa
Podsumowanie

Rozdziaï 2. Badanie — uczenie siÚ od uĝytkowników
Jak to zrobiÊ?
Poznawanie uĝytkowników
Model umysïowy — zrozumieÊ, jak myĂlÈ uĝytkownicy
Czym jest model pojÚciowy?

Kup książkę

19
20
22
23
27
34
38
39
39
40
40
40
41
41

43
44
44
44
46

Poleć książkę

Spis treĞci

Metody badawcze
Obserwacja i wywiady
Diagramy pokrewieñstwa
Sortowanie kart
Test drzewa
Ankiety
Dokumenty badawcze
Dokument persony
Scenariusze
Podróĝ uĝytkownika
Analiza konkurencyjnych produktów
Uĝytkownicy docelowi, uĝytkownicy obsïugiwani oraz uĝytkownicy nieobsïugiwani
W praktyce
Rekrutacja uczestników badañ
Zachowanie obiektywizmu
Wypatrywanie znaków
Podsumowanie

Rozdziaï 3. Badanie pomysïów — szkicowanie
Z odpowiednim podejĂciem do szkicowania
Podstawy szkicowania
NarzÚdzia do szkicowania
Szybkie efekty
Koncentracja na pracy
OkreĂlanie limitów czasowych z wykorzystaniem metody szalonych ósemek
Organizacja badañ
Rozkïad problemu
Identyfikacja konfliktów
Wyraĝanie swoich pomysïów
Tworzenie scenorysów
Organizowanie sesji analizy krytycznej
W praktyce
Lepsze jest wrogiem dobrego
Nie chodzi o inspiracjÚ
NawiÈzywanie w rozmowie do celów projektu
Uwidacznianie kompromisów — nie wszystko moĝna zaakcentowaÊ
Podsumowanie

47
47
48
52
55
58
62
63
68
69
71
72
73
73
74
74
75

77
78
80
81
83
83
84
86
86
87
89
89
90
92
92
93
93
94
95

Rozdziaï 4. Wzorce mobilne — najlepsze praktyki dla aplikacji internetowych
na Androida i iOS-a

97

Sposoby tworzenia aplikacji mobilnych — responsywnoĂÊ, adaptacja i elastycznoĂÊ
ResponsywnoĂÊ dziaïania
Strony pïynne
Strony adaptacyjne
RozwiÈzania hybrydowe
Frameworki do tworzenia interfejsu uĝytkownika
Projektowanie w oparciu o kolumny

99
99
99
100
101
101
102

4

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Wzorce projektowe dla aplikacji mobilnych
Wzorce projektowe zwiÈzane z interfejsem uĝytkownika aplikacji mobilnych
Wzorce projektowe zachowañ na urzÈdzeniach mobilnych
Róĝnice pomiÚdzy Androidem i iOS-em
Przyciski fizyczne
GÚstoĂÊ i cechy ekranów
Elementy interfejsu uĝytkownika
W praktyce
Badanie róĝnych rozwiÈzañ
Podsumowanie

103
104
122
125
126
126
127
129
129
130

Rozdziaï 5. Uszczegóïawianie rozwiÈzania — szkielety i makiety

131

WyjaĂnienie, czym sÈ szkielety
Szkielety jako specyfikacja moĝliwoĂci funkcjonalnych
Ukïad
Gesty
PrzejĂcia
Makiety
Testowanie makiet z wykorzystaniem rzeczywistych treĂci
Specyfikacje i zasoby dla róĝnych ekranów
W praktyce
Nauka kodowania
Testowanie w rzeczywistych Ărodowiskach
ZnajomoĂÊ aktualnych trendów
Podsumowanie

132
132
134
135
136
141
142
143
153
154
154
154
155

Rozdziaï 6. Prototypowanie — oĝywianie pomysïów

157

Z odpowiednim podejĂciem do prototypowania
Dobór sposobu prototypowania najlepiej speïniajÈcego nasze potrzeby
Wybór typu prototypu
Dobór narzÚdzi do tworzenia prototypów
Planowanie prototypu
OkreĂlanie, co ma zostaÊ uwzglÚdnione w prototypie
Wybór sposobu tworzenia prototypu
W praktyce
Prototyp to nie wczesna wersja produktu
Prototyp jest wart tysiÈca spotkañ
Podsumowanie

158
159
161
165
169
169
170
171
171
172
172

Rozdziaï 7. Prototypowanie z wykorzystaniem ruchu — stosowanie Tumult Hype

173

Znaczenie ruchu w prototypach
Podstawy programu Hype
Lista scen
Edytor sceny
Inspektor wïaĂciwoĂci
OĂ czasu i warstwy
Edytor kodu
Importowanie i eksportowanie

175
176
177
177
177
178
180
180

5

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Prototypowanie nawigacji
Interakcje operujÈce na warstwach
Obsïuga przewijania i nawigacji
Obsïuga gestów
Prototypowanie zïoĝonych zachowañ
Èczenie animacji
Obsïuga wprowadzania danych przez uĝytkownika
W praktyce
Zapewnienie organizacji warstw
CzÚste przeglÈdanie efektów
Podsumowanie

181
188
195
201
205
205
211
217
217
218
218

Rozdziaï 8. Prototypowanie z uĝyciem kodu — stosowanie programu Framer Studio
Framer.js
Framer Studio
Wprowadzenie do jÚzyka CoffeeScript
Zacznijmy programowaÊ w jÚzyku CoffeeScript
Zmienne i operatory
Typy
Funkcje
PÚtle i konstrukcje warunkowe
Obiekty i metody
Prezentacja Framer.js
Warstwy
Animacje
Zdarzenia
Stany
Komponenty
Tworzenie prototypów przy uĝyciu programów Sketch i Framer Studio
Prototyp prezentacji powitalnej
Prototyp szuflady nawigacyjnej
Prototyp dolnego paska nawigacyjnego
W praktyce
BÈdě elementem spoïecznoĂci
Materiaïy do nauki
Testowanie na telefonie
BÈdě na bieĝÈco z nowoĂciami o Framer Studio
Podsumowanie

Rozdziaï 9. Testowanie z udziaïem uĝytkowników
Zrozumienie znaczenia testowania uĝytecznoĂci
OkreĂlenie, co naleĝy testowaÊ
Wybór odpowiedniej metody
Planowanie testu
Definiowanie celów
Scenariusze i zadania
Definiowanie skryptu
Przygotowanie Ărodowiska

219
220
220
221
222
222
224
224
225
227
228
229
231
232
232
233
239
239
249
261
266
267
267
267
267
268

269
270
271
273
276
276
277
278
280

6

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

Przeprowadzanie testów uĝytecznoĂci
Rekrutacja uczestników badania
Przedstawienie procesu
Obserwacja zachowañ uĝytkowników
Identyfikacja kluczowych aspektów i podsumowanie wyników
W praktyce
Zapraszanie czïonków zespoïu do oglÈdania sesji testowych
Nauka jest waĝniejsza od potwierdzania
Sprawdzanie, czy odpowiadamy na pytania badawcze
Èczenie badañ z pomiarami
Podsumowanie

281
282
283
284
285
286
286
286
287
287
288

Rozdziaï 10. Bibliografia i odwoïania

289

Ogólne
Model Kano
Zasady Gestaltu
Informacje o modelu umysïowym
Informacje o modelu pojÚciowym
Informacje o dokumentach person
Informacje o sortowaniu kart
Informacje o testowaniu drzewa (odwrotnym sortowaniu kart)
Informacje o diagramach pokrewieñstwa
Informacje o metodzie szalonych ósemek
Informacje o ankietach
Informacje o podróĝach uĝytkowników
Informacje o scenariuszach
Stopniowe ujawnianie
Efekt wzajemnoĂci
Leniwe logowanie
Testowanie przy pomocy uĝytkowników
Wzorce mobilne
Architektura informacji
Projekty wizualne
Prototypowanie
Tumult Hype
CoffeeScript
Framer
JavaScript
jQuery
½ródïa obrazków
Rozdziaï 1.
Rozdziaï 2.
Rozdziaï 3.
Rozdziaï 4.
Rozdziaï 5.
Rozdziaï 6.
Rozdziaï 7.
Rozdziaï 8.
Rozdziaï 9.

289
289
289
290
290
290
290
291
291
291
291
292
292
292
293
293
293
293
294
294
294
294
294
295
295
295
295
295
296
296
297
297
298
298
300
300

Skorowidz

301
7

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĞci

8

Kup książkę

Poleć książkę

6
Prototypowanie
— oĝywianie pomysïów
Ja nie wyjaĂniam, nie mówiÚ, ja pokazujÚ.
— Lew Toïstoj
Przewidzenie sukcesu produktu nie jest prostym zadaniem. Historia ludzkoĂci jest peïna
zarówno produktów, które odniosïy sukces, jak i tych, którym siÚ to nie udaïo. ChoÊ proste
zabawki, takie jak hula-hoop, odniosïy niebywaïy sukces, to jednak inne zabawki, jak na
przykïad Swing Wing (patrz rysunek 6.1) dziaïajÈcy na podobnej zasadzie, w ogóle nie zyskaïy popularnoĂci.

Rysunek 6.1. Zabawka Swing Wing

Swing Wing to zabawka zaprojektowana, by bawiÊ siÚ poprzez szybkie ruchy gïowy do
przodu i do tyïu. JeĂli chodzi o popularnoĂÊ, okazaïa siÚ wielkÈ klapÈ, choÊ zasada jej dziaïania byïa podobna do hula-hoop, w przypadku którego zabawa polega na ruszaniu biodrami
i które odniosïo niezwykïy sukces (powyĝsze zdjÚcia pochodzÈ z https://en.wikipedia.org/
wiki/Swing_Wing_(toy), https://archive.org/details/swing_wing).
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Kaĝda aplikacja zaczyna siÚ od pomysïu i nigdy nie ma pewnoĂci, czy dany pomysï siÚ
sprawdzi w praktyce, czy nie. Czekanie na stworzenie produktu tylko po to, by sprawdziÊ
sïusznoĂÊ pomysïu, stanowi powaĝne ryzyko — jeĂli rzeczy nie pójdÈ po naszej myĂli, to
trudno juĝ bÚdzie zareagowaÊ i coĂ zmieniÊ. Zatem bardzo przydatna byïaby moĝliwoĂÊ
znacznie wczeĂniejszego przekonania siÚ, jak uĝytkownicy reagujÈ na nasz produkt.
Na szczÚĂcie istnieje sposób na wczeĂniejszÈ ewaluacjÚ pomysïów — a wszystko dziÚki
prototypowaniu. Prototyp to symulacja wybranych czÚĂci rozwiÈzania, która pozwala na poznanie opinii uĝytkowników na jego temat i ich reakcji jeszcze przed stworzeniem rzeczywistego produktu. W ten sposób nie trzeba czekaÊ na dokoñczenie produktu, by siÚ dowiedzieÊ,
czy nasz pomysï zadziaïa zgodnie z oczekiwaniami. Prototypowanie pozwala oszczÚdzaÊ czas
i dostarczaÊ lepszych produktów, które z wiÚkszym prawdopodobieñstwem zaspokojÈ rzeczywiste potrzeby uĝytkowników.
Tworzenie prototypów jest szybkie, lecz wymaga znajomoĂci celów, w jakich prototypy sÈ
tworzone, doboru odpowiednich narzÚdzi i zaplanowania caïego procesu. W tym rozdziale
zamieĂcimy porady dotyczÈce wszystkich tych aspektów prototypowania, tak byĂmy mogli
oĝywiaÊ nasze pomysïy moĝliwie jak najszybciej.

Z odpowiednim podejĂciem
do prototypowania
Tworzenie prototypów jest powszechnÈ praktykÈ w wielu dyscyplinach. Kaĝdy rozumie
zalety, jakie daje przetestowanie odpowiednio zmniejszonego modelu w tunelu aerodynamicznym, przed rozpoczÚciem produkcji prawdziwego samolotu (patrz rysunek 6.2). Znacznie
lepiej jest sprawdziÊ i wprowadziÊ odpowiednie modyfikacje w aerodynamice mniejszego
modelu niĝ w czasie lotu juĝ zbudowanego samolotu. Dokïadnie to samo dotyczy aplikacji.

Rysunek 6.2. Model nadděwiÚkowego samolotu transportowego w peïnej skali testowany w tunelu
aerodynamicznym w 1973 roku (ěródïo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SST_model_in_Wind_Tunnel.jpeg)
158
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Prototypy mogÈ wyglÈdaÊ podobnie do prawdziwych produktów, lecz ich natura jest caïkowicie odmienna. Prototyp nie musi dziaïaÊ, musi jedynie wyglÈdaÊ tak, jakby dziaïaï. Co
wiÚcej, prototyp próbuje zasymulowaÊ jedynie kilka aspektów wybranych spoĂród wszystkich moĝliwoĂci funkcjonalnych koñcowego produktu — sÈ to w szczególnoĂci te aspekty,
których dokïadniejsze zbadanie wydaje siÚ projektantowi najwaĝniejsze.
Prototypowanie wykorzystuje fakt, ĝe uĝytkownicy nie dbajÈ o wewnÚtrzne szczegóïy dziaïania produktu. ZwracajÈ uwagÚ jedynie na jego widoczne aspekty. Zasymulowanie niektórych
widocznych rozwiÈzañ czasami w zupeïnoĂci wystarcza do odtworzenia doĂwiadczeñ, jakie
uĝytkownicy bÚdÈ mieÊ podczas korzystania z gotowego produktu, i wyciÈgania na tej podstawie wniosków. ChoÊ nasza rzeczywista aplikacja bÚdzie musiaïa korzystaÊ z bazy danych
lub jakichĂ zewnÚtrznych usïug, to prototyp moĝe prezentowaÊ uĝytkownikom spreparowane informacje. Nikt nie zwróci uwagi na te róĝnice, choÊ przygotowanie ich bÚdzie wymagaïo pewnego nakïadu pracy. JeĂli uĝytkownik kliknie przycisk wyszukiwania w prototypie
i na ekranie zostanÈ wyĂwietlone jakieĂ wyniki, to nie bÚdzie on dociekaï, skÈd te informacje pochodzÈ.
A zatem w prototypowaniu chodzi o stworzenie pewnej iluzji jak najmniejszym nakïadem
pracy. JeĂli spróbujemy za jednym razem zawrzeÊ w prototypie zbyt wiele aspektów rozwiÈzania, wzroĂnie poziom jego zïoĝonoĂci, a w pewnym momencie moĝe siÚ on nawet zaczÈÊ
zbliĝaÊ do zïoĝonoĂci produktu koñcowego. Dlatego prototypy powinny koncentrowaÊ siÚ na
konkretnym aspekcie i sïuĝyÊ do szybkiego zebrania informacji na jego temat.
Ograniczenie zakresu prototypu ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji korzyĂci, jakie
nam on zapewni. W przypadku prototypu samolotu moĝna koncentrowaÊ siÚ bÈdě to na jego
aerodynamice, bÈdě na projekcie wnÚtrza; lecz nie na obu tych aspektach jednoczeĂnie.
W przypadku sprawdzania aerodynamiki samolotu moĝna by uĝyÊ modelu w odpowiedniej
skali; natomiast pomysïy projektu wnÚtrza moĝna by prezentowaÊ w odpowiednio urzÈdzonym pokoju. Stworzenie prototypu obejmujÈcego jednoczeĂnie oba te aspekty projektu byïoby jednak znacznie trudniejsze.

Dobór sposobu prototypowania najlepiej
speïniajÈcego nasze potrzeby
Podczas prototypowania bezustannie naleĝy poszukiwaÊ równowagi pomiÚdzy realizmem
i szybkoĂciÈ. Z jednej strony chcemy bowiem, by prototypy w moĝliwie jak najwiÚkszym
stopniu odtwarzaïy doĂwiadczenia, jakie uĝytkownicy bÚdÈ mieÊ w trakcie korzystania z finalnego produktu. Natomiast z drugiej strony dbaïoĂÊ o wszelkie szczegóïy wymaga czasu,
a nam zaleĝy na jak najszybszym sprawdzeniu prawidïowoĂci naszych pomysïów.
Idealny punkt równowagi pomiÚdzy realizmem i szybkoĂciÈ bÚdzie inny dla kaĝdego prototypu. Poniĝsze strategie mogÈ pomóc go znaleěÊ, a tym samym uzyskaÊ jak najwiÚksze korzyĂci z pracy wïoĝonej w przygotowanie prototypów.
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Q Koncentrujmy siÚ na konkretnym scenariuszu.
Q Starajmy siÚ upraszczaÊ interakcje w zaleĝnoĂci od ich znaczenia.
Q Z góry okreĂlmy, czego chcemy siÚ dowiedzieÊ.

Skoncentrowanie siÚ na jednym scenariuszu pomaga upraszczaÊ tworzony prototyp i zachowaÊ szybkie tempo pracy. Moĝna zdecydowaÊ siÚ na ograniczenie liczby opcji, jakie zostanÈ
uwzglÚdnione w prototypie, aby zmniejszyÊ jego zïoĝonoĂÊ, a jednoczeĂnie by nie sprawiaï
on wraĝenia zbyt niekompletnego i pozwalaï na zapewnienie realistycznych doĂwiadczeñ.
Tworzony prototyp odtwarzajÈcy konkretnÈ reprezentatywnÈ sytuacjÚ musi obsïugiwaÊ jedynie minimalnÈ liczbÚ kroków, a my moĝemy z góry wybraÊ ten scenariusz. Na przykïad
w prototypie aplikacji turystycznej moĝemy pokazaÊ w prezentowanych wynikach kilka
miast, a jednoczeĂnie pozwoliÊ uĝytkownikom wyïÈcznie na wybór Paryĝa. TestujÈc prototyp
z udziaïem uĝytkowników, moĝemy przedstawiÊ scenariusz w taki sposób, by zachÚciÊ ich
do wybrania wïaĂnie tego miejsca docelowego.
Zamiast obsïugiwaÊ wszystkie moĝliwe interakcje z uĝytkownikiem na tym samym poziomie
szczegóïowoĂci, warto zastanowiÊ siÚ nad uproszczeniem interakcji w zaleĝnoĂci od ich znaczenia. Kaĝda wykonywana przez uĝytkownika interakcja z prototypem moĝe byÊ obsïugiwana
na róĝnym poziomie szczegóïowoĂci, zaleĝnym od znaczenia danej interakcji. Na przykïad
moĝemy pominÈÊ animowane efekty przejĂÊ pomiÚdzy poszczególnymi ekranami, jeĂli zaleĝy nam na poznaniu ogólnych wraĝeñ i opinii uĝytkowników na temat aplikacji. Pomimo
braku tych efektów taki prosty prototyp w zupeïnoĂci wystarczy, by przekonaÊ siÚ, czy uĝytkownicy uwaĝajÈ, ĝe sposób nawigowania pomiÚdzy poszczególnymi ekranami aplikacji jest
sensowny, czy nie. W przypadku badania konkretnych akcji, takich jak anulowanie powiadomieñ, moĝna poĂwiÚciÊ nieco wiÚcej czasu na wierne odtworzenie uĝywanych gestów,
animacji oraz innych aspektów interfejsu uĝytkownika, aby dokïadniej i bardziej szczegóïowo
odtworzyÊ doĂwiadczenia uĝytkownika.
Podczas takiego upraszczania interakcji moĝna caïkowicie pominÈÊ pewne kroki poĂrednie.
Na przykïad, jeĂli tworzony prototyp zawiera ekran Logowanie, lecz nie stanowi on gïównego
celu badañ, na których prototyp siÚ koncentruje, to moĝemy przedstawiÊ ten ekran w formie
uproszczonej. Pokazanie ekranu logowania z juĝ wypeïnionymi polami jest moĝe nieco
mniej realistyczne, jednak powinno w zupeïnoĂci wystarczyÊ uĝytkownikom do zrozumienia
dziaïania caïego procesu (patrz rysunek 6.3).
Wiele osób nawet nie zauwaĝy takiego przeskoku, na nieco podobnej zasadzie, na jakiej seria statycznych obrazów wyĂwietlanych w kinie jest przez nas postrzegana jako pïynny ruch.
W wielu przypadkach ludzki mózg jest w stanie wypeïniaÊ takie luki, a testy z wykorzystaniem
uĝytkowników pokaĝÈ, ile kroków moĝna pominÈÊ, by iluzja ciÈgïoĂci zostaïa zachowana.
I ostatnia sprawa: koniecznoĂÊ zdefiniowania, czego chcemy siÚ dowiedzieÊ, juĝ na samym poczÈtku badañ. Tworzenie prototypu jest znacznie ïatwiejsze, jeĂli precyzyjnie zdefiniujemy jego
cele, jeszcze zanim zaczniemy nad nim pracowaÊ. OkreĂlajÈc, czego siÚ chcemy dowiedzieÊ,
moĝemy zadaÊ sobie pytanie, czy wysiïek wïoĝony w stworzenie konkretnej czÚĂci prototypu
pomoĝe w dotarciu do wyznaczonego celu. Na tej podstawie moĝna okreĂliÊ koszty i korzyĂci
oraz wybraÊ najprostszy typ prototypu, który pozwoli nam dowiedzieÊ siÚ jak najwiÚcej.
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Rysunek 6.3. Prototyp procesu logowania obejmujÈcy dwa ekrany oraz jednÈ ïÈczÈcÈ je interakcjÚ
przedstawiony w programie Adobe InDesign. Koñcowy prototyp bÚdzie poczÈtkowo prezentowaï pierwszy
ekran, a nastÚpnie, kiedy uĝytkownik dotknie pola Nazwa uĝytkownika, zostanie wyĂwietlony drugi ekran
z wypeïnionymi polami tekstowymi symulujÈcymi proces wpisywania danych uwierzytelniajÈcych

W zaleĝnoĂci od celu prototypu moĝna wybieraÊ róĝne style oraz uĝywaÊ róĝnych narzÚdzi. Istnieje wiele róĝnych typów prototypów oraz wiele narzÚdzi do ich tworzenia.
W kolejnych punktach rozdziaïu przedstawimy dostÚpne moĝliwoĂci oraz sytuacje, w jakich warto je stosowaÊ.

Wybór typu prototypu
W zaleĝnoĂci od przeznaczenia oraz czasu dostÚpnego na ich przygotowanie prototypy mogÈ
byÊ bardzo róĝne. IloĂÊ potencjalnych typów prototypów, które moĝna tworzyÊ, jest nieograniczona. W koñcu w prototypowaniu chodzi o eksperymentowanie. Niemniej jednak
istniejÈ pewne podejĂcia, które warto wykorzystaÊ podczas szukania inspiracji do wypracowania wïasnego sposobu tworzenia prototypów. Te róĝne podejĂcia moĝna scharakteryzowaÊ
w oparciu o dwa kluczowe aspekty:
Q poziom wiernoĂci — który determinuje, jak realistycznie prototyp wyglÈda;
Q poziom interakcji — definiujÈcy, jak prototyp reaguje na interakcje

z uĝytkownikiem.
W zaleĝnoĂci od poziomu wiernoĂci moĝna znaleěÊ prototypy, które w róĝnym stopniu przypominajÈ rzeczywiste produkty:
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Q Prototypowanie na papierze jest sposobem prototypowania o niskim poziomie

wiernoĂci. Polega ono na wycinaniu, ïÈczeniu oraz przesuwaniu kawaïków
papieru z narysowanymi na nich róĝnymi czÚĂciami interfejsu uĝytkownika
(patrz rysunek 6.4). Moĝna naszkicowaÊ róĝne ekrany aplikacji, pokazywaÊ je
uĝytkownikom i zmieniaÊ aktualnie pokazywanÈ kartkÚ na innÈ, symulujÈc w ten
sposób interakcjÚ, która nastÈpiïaby, gdyby uĝytkownik dotknÈï jakiegoĂ elementu
naszkicowanego na papierze.

Rysunek 6.4. Prototyp papierowy, w którym róĝne elementy interfejsu uĝytkownika zostaïy poïÈczone
w formie kolaĝu (ěródïo: https://www.flickr.com/photos/21218849@N03/7984460226/)

W razie tworzenia takich prototypów moĝna korzystaÊ z przygotowanych szablonów,
takich jak te dostÚpne na stronie http://sneakpeekit.com, aby rysowaÊ szkice na tle
ksztaïtu przypominajÈcego ramkÚ przeglÈdarki. Moĝna takĝe wydrukowaÊ róĝne
elementy interfejsu uĝytkownika, takie jak przyciski i pola wyboru, a nastÚpnie
odpowiednio je ïÈczyÊ. ElastycznoĂÊ medium, jakim jest papier, pozwala bïyskawicznie
szkicowaÊ nowe stany w odpowiedzi na nieprzewidziane wczeĂniej akcje wykonywane
przez uĝytkownika. Niemniej jednak ze wzglÚdu na to, ĝe uĝytkownicy prowadzÈ
interakcje ze szkicami na papierze, znacznie trudniej im bÚdzie w peïni wyobraziÊ
sobie korzystanie z finalnego produktu.
Niski próg wejĂcia zwiÈzany z korzystaniem z prototypów papierowych sprawia,
ĝe rozwiÈzanie to Ăwietnie nadaje siÚ do wykorzystania na wspólnych warsztatach
projektowych, w trakcie których moĝemy zachÚcaÊ uĝytkowników do wyraĝania
swoich wïasnych pomysïów. Prototypy przygotowane przez uĝytkowników mogÈ
nie zawieraÊ pomysïów gotowych do natychmiastowego wykorzystania, jednak
przydadzÈ siÚ projektantom do odnajdywania problemów, które naleĝy rozwiÈzaÊ, oraz
okreĂlania tych aspektów rozwiÈzania, na których uĝytkownikom najbardziej zaleĝy.
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Q Prototypy cyfrowe niskiej wiernoĂci takĝe bazujÈ na podobnym pomyĂle

— ïÈczeniu wielu szkiców w celu zasymulowania interakcji — jednak przenoszÈ
go do Ăwiata cyfrowego (patrz rysunek 6.5). Takich prototypów moĝna uĝywaÊ
na rzeczywistych urzÈdzeniach i dzieliÊ siÚ nimi cyfrowo ze znajomymi lub
wspóïpracownikami. Takĝe w tym przypadku uĝytkownicy bÚdÈ oglÈdaÊ jedynie
szkice stanowiÈce abstrakcyjnÈ reprezentacjÚ produktu.

Rysunek 6.5. POP jest narzÚdziem do tworzenia prototypów dziaïajÈcym na urzÈdzeniach mobilnych;
pozwala ono na robienie zdjÚÊ szkiców (z lewej) oraz definiowanie obszarów interaktywnych i powiÈzañ
pomiÚdzy nimi (z prawej)

Szkice moĝna wykonaÊ na papierze, a nastÚpnie zrobiÊ ich zdjÚcia, przy przenieĂÊ
je do formatu cyfrowego; moĝna teĝ w caïoĂci tworzyÊ je cyfrowo. W obu
przypadkach szkice bÚdÈ ze sobÈ ïÈczone w aplikacji do prototypowania,
pozwalajÈcej okreĂlaÊ sposoby reakcji na róĝne interakcje z uĝytkownikiem.
Q Prototypy o wysokiej wiernoĂci sÈ na tyle realistyczne, ĝe nie sposób ich odróĝniÊ

od rzeczywistego produktu (patrz rysunek 6.6). ChoÊ mogÈ one traktowaÊ pewne
aspekty pobieĝnie lub pomijaÊ niektóre etapy, by zasymulowaÊ zamierzone
doĂwiadczenia, to jednak uĝytkownik bÚdzie mógï w peïni je odczuÊ i zanurzyÊ
siÚ w nich. W tym przypadku uĝytkownicy bÚdÈ komunikowaÊ swoje doznania
w sposób bezpoĂredni, bez koniecznoĂci wyobraĝania sobie czegokolwiek.
Tworzenie takich prototypów wymaga bardziej zaawansowanych narzÚdzi,
niezbÚdnych do przygotowania realistycznych materiaïów i uĝycia ich w prototypie.
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Rysunek 6.6. Czy to aplikacja, czy prototyp? Brak moĝliwoĂci odróĝnienia prototypu od aplikacji pozwala
uĝytkownikom pogïÚbiÊ doĂwiadczenia

Kolejnym czynnikiem po poziomie wiernoĂci determinujÈcym naturÚ prototypów jest ich
poziom interakcji. Prototypy mogÈ udostÚpniaÊ róĝne poziomy interakcji, okreĂlajÈc tym
samym, czy rola uĝytkownika bÚdzie bardziej aktywna, czy pasywna.
Q Prototypy pozbawione interakcji zawierajÈ statyczne obrazy pokazujÈce, jak

produkt bÚdzie wyglÈdaï w konkretnym kontekĂcie, ewentualnie klipy wideo
prezentujÈce postaÊ interakcji. W takich prototypach uĝytkownicy nie majÈ
kontroli, dziÚki czemu unikamy koniecznoĂci przygotowywania prototypu na
ewentualne interakcje z uĝytkownikiem. Osoby przeglÈdajÈce taki prototyp
mogÈ komentowaÊ to, co widzÈ, bÈdě teĝ mówiÊ, co sÈdzÈ na temat pomysïów
odzwierciedlonych w prototypie. Prototypy tego typu doskonale nadajÈ siÚ do
zbierania opinii od szerszych grup odbiorców, jednak nie zapewniajÈ moĝliwoĂci
zbierania informacji dotyczÈcych faktycznego dziaïania.
Q Prototypy interaktywne zapewniajÈ uĝytkownikom moĝliwoĂÊ interakcji

z prototypem w taki sam sposób, w jaki póěniej byïby uĝywany finalny produkt.
W porównaniu z prototypami pozbawionymi interakcji prototypy interaktywne
zapewniajÈ uĝytkownikom gïÚbsze doĂwiadczenia i pozwalajÈ im zachowywaÊ siÚ
w bardziej naturalny sposób. UmoĝliwiajÈ one takĝe gromadzenie wniosków
w oparciu o faktyczne zachowania uĝytkowników, a nie jedynie na podstawie
ich poczÈtkowych wraĝeñ i opinii.
W tej ksiÈĝce skoncentrujemy siÚ gïównie na interaktywnych prototypach o wysokiej wiernoĂci,
gdyĝ pozwalajÈ one na gromadzenie najbardziej wartoĂciowych opinii. Niemniej jednak przedstawione techniki moĝna wykorzystaÊ podczas tworzenia prototypów dowolnych typów. Na
przykïad po utworzeniu prototypu interaktywnego bez trudu bÚdzie moĝna przygotowaÊ klip
wideo prezentujÈcy konkretny tok pracy, uzyskujÈc w ten sposób prototyp pozbawiony interakcji.
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Dobór narzÚdzi do tworzenia prototypów
Istnieje wiele róĝnych narzÚdzi sïuĝÈcych do tworzenia prototypów (patrz rysunek 6.7),
a w przyszïoĂci najprawdopodobniej pojawi siÚ ich jeszcze wiÚcej. Niemniej jednak wiele
z nich wykorzystuje podobne rozwiÈzania, dziÚki czemu znajomoĂÊ jednego z nich moĝe siÚ
przydaÊ takĝe podczas korzystania z innych.

Rysunek 6.7. Program Adobe Experience Design jest narzÚdziem do projektowania i prototypowania
pozwalajÈcym na wizualne ïÈczenie róĝnych stron poprzez tworzenie przejĂÊ. Symulator pokazany z prawej
strony prezentuje jeden widok w danej chwili, pozwalajÈc uĝytkownikowi na interakcje z prototypem
(ěródïo: zrzut ekranu z programu Adobe Experience Design)

NarzÚdzia bazujÈce na przechodzeniu pomiÚdzy stronami korzystajÈ z róĝnych stron oraz
obszarów interaktywnych. StronÚ moĝna zdefiniowaÊ w taki sposób, by zawieraïa konkretny
widok aplikacji. Strony te mogÈ byÊ tworzone w oparciu o pojedynczy obraz interfejsu uĝytkownika zaprojektowany w zupeïnie innym narzÚdziu lub skïadaÊ siÚ z poïÈczenia róĝnych
kontrolek interfejsu uĝytkownika.
W celu tworzenia interakcji moĝemy definiowaÊ na stronie interaktywne obszary i przejĂcia
do innych stron. W ten sposób moĝemy okreĂliÊ, ĝe dotkniÚcie obszaru ikony menu spowoduje przejĂcie do widoku menu. Oprócz odwzorowañ sposobów poruszania siÚ po aplikacji
moĝna takĝe definiowaÊ przejĂcia symulujÈce zmiany stanów, na przykïad zmianÚ pustego
pola wyboru na pole zaznaczone.
CzÚsto wystÚpujÈcym ograniczeniem narzÚdzi tego typu sÈ problemy z reprezentacjÈ wielu
równoczesnych stanów, wynikajÈce z koniecznoĂci dostosowania stanu prototypu do Ăcieĝki
uĝytkownika realizujÈcego róĝne interakcje. Innymi sïowy, jeĂli prototyp pozwala na wykonanie opcjonalnej czynnoĂci, której efekty muszÈ zostaÊ w jakiĂ sposób zachowane, takiej jak

165

Kup książkę

Poleć książkę

UX Design. Projektowanie aplikacji dla urządzeĔ mobilnych

usuniÚcie elementu z listy, to moĝe siÚ okazaÊ, ĝe konieczne bÚdzie powielenie wielu widoków,
by uwzglÚdniÊ sytuacjÚ, gdy element zostaï usuniÚty oraz gdy nie zostaï usuniÚty z listy.
NarzÚdzia korzystajÈce z interakcji na warstwach pozwalajÈ na tworzenie prototypów poprzez niezaleĝne manipulowanie róĝnymi elementami. W takim narzÚdziu moĝna stworzyÊ
prototyp zawierajÈcy listÚ elementów, a nastÚpnie niezaleĝnie kontrolowaÊ widocznoĂÊ kaĝdego z nich.
Takie rozwiÈzanie zapewnia peïnÈ kontrolÚ nad statusem poszczególnych elementów prototypu. Przykïad programu tego typu zostaï przedstawiony na rysunku 6.8.

Rysunek 6.8. Program Pixate korzysta z warstw (wyĂwietlonych po lewej) i pozwala na modyfikowanie
róĝnych wïaĂciwoĂci (po prawej), w tym na definiowanie dla kaĝdej z warstw odrÚbnych interakcji i animacji
(ěródïo: zrzut ekranu z programu Pixate)

CzÚstÈ wadÈ narzÚdzi tego typu jest to, ĝe zmuszajÈ one do wydzielania fragmentów i tworzenia prototypów z wielu czÚĂci. Poniewaĝ szkielety i atrapy zazwyczaj sÈ tworzone w odrÚbnych narzÚdziach, zmusza to nas do eksportowania odpowiednich fragmentów z narzÚdzia
uĝywanego do tworzenia projektu graficznego i importowania ich w narzÚdziu do prototypowania. Niektóre programy udostÚpniajÈ zaawansowane narzÚdzia do importu, które
upraszczajÈ i skracajÈ ten proces.
NarzÚdzia dziaïajÈce w oparciu o oĂ czasu takĝe korzystajÈ z warstw, jednak w ich przypadku kluczowe znaczenie ma upïyw czasu. DziÚki wykorzystaniu osi czasu zapewniajÈ
one dokïadnÈ kontrolÚ nad animacjami i efektami przejĂÊ stosowanymi w prototypach.
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W prototypach tworzonych w narzÚdziach tego typu moĝna stosowaÊ zasady projektowania
ruchu i dostosowywaÊ szczegóïy wszystkich animacji. Przykïad programu tego typu zostaï
przedstawiony na rysunku 6.9.

Rysunek 6.9. Program Tumult Hype korzysta z osi czasu wyĂwietlonej u doïu, by pokazywaÊ, jak róĝne
elementy i ich wïaĂciwoĂci zmieniajÈ siÚ wraz z upïywem czasu (ěródïo: zrzut ekranu z programu Tumult Hype)

NarzÚdzia wykorzystujÈce poïÈczenia pomiÚdzy komponentami dziaïajÈ w oparciu o paradygmat programowania wizualnego. PozwalajÈ one na ïÈczenie bloków reprezentujÈcych
interaktywne komponenty, interakcje uĝytkownika oraz elementy logiczne. Przykïad takiego
programu zostaï przedstawiony na rysunku 6.10.
Dziaïanie prototypu moĝemy definiowaÊ poprzez ïÈczenie bloków. Blok reprezentujÈcy gest
uszczypniÚcia moĝemy poïÈczyÊ z wïaĂciwoĂciÈ okreĂlajÈcÈ wielkoĂÊ obrazka, symulujÈc
w ten sposób operacjÚ jego zmniejszania i powiÚkszania. DefiniujÈc takie poïÈczenia, moĝna
takĝe stosowaÊ pewne bloki logiczne, pozwalajÈce na przykïad na ograniczenie zakresu powiÚkszania lub kontrolÚ szybkoĂci efektu przejĂcia.
NarzÚdzia wymagajÈce pisania kodu pozwalajÈ na definiowanie prototypów przy uĝyciu
jÚzyka programowania (patrz rysunek 6.11). WykorzystujÈ one pewne zasady prototypowania, by uïatwiÊ tworzenie przejĂÊ pomiÚdzy stanami i definiowanie animacji oraz by uproĂciÊ
zapisywanie ich w formie kodu. NarzÚdzia tego typu czÚsto pozwalajÈ takĝe na integracjÚ
z innymi komponentami programowymi, zapewniajÈc tym samym duĝÈ elastycznoĂÊ. Niemniej jednak ta elastycznoĂÊ moĝe kusiÊ, by dodawaÊ do prototypu niepotrzebne szczegóïy.
Zatem stosujÈc takie narzÚdzia, musimy staraÊ siÚ pamiÚtaÊ o zasadach prototypowania i dbaÊ,
by tworzone prototypy koncentrowaïy siÚ na wybranych zagadnieniach.
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Rysunek 6.10. Form to narzÚdzie do tworzenia prototypów, którego dziaïanie opiera siÚ na zasadzie
ïÈczenia komponentów. Z lewej strony widoczny jest edytor pozwalajÈcy na dodawanie bloków i ïÈczenie ich
wïaĂciwoĂci; z prawej — symulator prezentujÈcy wynikowy prototyp (ěródïo: zrzut ekranu z programu Form)

Rysunek 6.11. Framer to narzÚdzie do tworzenia prototypów wymagajÈce pisania kodu. Warstwy, ich wïaĂciwoĂci
oraz wszystkie interakcje muszÈ byÊ definiowane w postaci tekstowej. Do wizualizacji prototypu uĝywane sÈ
dodatkowe narzÚdzia (ěródïo: zrzut ekranu z programu Framer)
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CzÚsto pojawia siÚ koniecznoĂÊ utworzenia prototypu pozbawionego interakcji w oparciu
o prototyp interaktywny. Do tego celu moĝna uĝyÊ narzÚdzi do tworzenia treĂci multimedialnych. Na przykïad programu do przechwytywania ekranu moĝna uĝyÊ do zarejestrowania interakcji z prototypem, a programu do edycji wideo — do przyciÚcia zarejestrowanego
materiaïu, zmontowania go, dodania Ăcieĝki děwiÚkowej i dopracowania finalnego klipu.

Planowanie prototypu
Prototypowanie to proces poznawczy i nie powinniĂmy obawiaÊ siÚ popeïniania bïÚdów,
o ile tylko na ich podstawie moĝemy siÚ czegoĂ dowiedzieÊ. Nie ma nic zïego w odkrywaniu
pytañ dotyczÈcych projektu, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi, i odpowiadaniu na nie
podczas tworzenia prototypów. CzÚĂciÈ tego procesu jest eksperymentowanie. OczywiĂcie
trochÚ planowania pomoĝe nam zaoszczÚdziÊ nieco czasu.
Podczas tworzenia prototypów zachowanie efektywnoĂci pracy wymaga chodzenia na skróty
i traktowania niektórych aspektów rozwiÈzania pobieĝnie. Takie decyzje mogÈ ograniczyÊ
liczbÚ dostÚpnych opcji i warto postaraÊ siÚ, choÊby w pewnym stopniu, oszacowaÊ ich konsekwencje. W koñcu nikt nie chciaïby znaleěÊ siÚ w sytuacji, w której w poïowie prac nad
prototypem okazuje siÚ, ĝe wybrane narzÚdzie nie obsïuguje interakcji absolutnie niezbÚdnej dla kluczowej czÚĂci prototypu.
W tym podrozdziale przedstawimy kilka zagadnieñ, które naleĝy przemyĂleÊ przez rozpoczÚciem prac nad prototypem. Warto poĂwiÚciÊ nieco czasu na planowanie, niemniej
w trakcie tworzenia prototypu moĝna dowolnie eksperymentowaÊ.

OkreĂlanie, co ma zostaÊ uwzglÚdnione w prototypie
ZnajomoĂÊ celów, jakim ma sïuĝyÊ prototyp, uïatwi podejmowanie kluczowych decyzji podczas procesu jego tworzenia. RozpoczynajÈc prace nad prototypem, naleĝy mieÊ jasnoĂÊ co
do nastÚpujÈcych zagadnieñ:
Q Cel: czego chcemy siÚ dowiedzieÊ dziÚki tworzonemu prototypowi?
Q Odbiorcy: od kogo chcemy zbieraÊ informacje?
Q Scenariusz: jakie aktywnoĂci w konkretnym kontekĂcie bÚdÈ obsïugiwane

przez prototyp?
Odpowiedzi na te pytania pozwolÈ nam wybraÊ sposób tworzenia prototypu oraz narzÚdzia,
których moĝna do tego uĝyÊ.
Naleĝy bardzo precyzyjnie okreĂliÊ cel, jakiemu ma sïuĝyÊ prototyp. Na przykïad moĝemy
chcieÊ dowiedzieÊ siÚ czegoĂ na temat ogólnego zrozumienia naszego pomysïu, przejrzystoĂci systemu nawigacyjnego, ïatwoĂci odnajdywania konkretnych aktywnoĂci, pïynnoĂci realizacji konkretnych zadañ czy teĝ wielu innych czynników majÈcych wpïyw na doĂwiadczenia
uĝytkownika. Jeden prototyp moĝe byÊ tworzony w kilku celach, jednak naleĝy przy tym
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unikaÊ celów ogólnych, takich jak „czy pomysï speïni oczekiwania”. W przeciwnym razie
moĝe siÚ okazaÊ, ĝe trudno bÚdzie okreĂliÊ, które aspekty rozwiÈzania naleĝy uwzglÚdniÊ
w prototypie, by móc odpowiedzieÊ na postawione pytania.
Musimy pomóc odbiorcom w dostarczaniu nam uĝytecznych odpowiedzi. Warto zastanowiÊ
siÚ, czy wybrana grupa osób bÚdzie w stanie odpowiedzieÊ na postawione pytanie oraz jak
prototyp moĝe im w tym pomóc. JeĂli tworzymy prototyp, by przedyskutowaÊ pomysïy z innymi projektantami, to prototyp o niskiej wiernoĂci w zupeïnoĂci wystarczy do tego celu;
z kolei prototyp o duĝej wiernoĂci lepiej speïni zadanie, kiedy bÚdziemy chcieli przeanalizowaÊ konkretne szczegóïy zachowañ rzeczywistych uĝytkowników.
Prototyp powinien opieraÊ siÚ na kontekĂcie, który jest znany odbiorcom, gdyĝ w takim
przypadku ïatwiej im bÚdzie zrozumieÊ sytuacjÚ, w jakiej zostali postawieni. JeĂli tworzymy
prototyp aplikacji wspomagajÈcej podróĝowanie, to zapewne jako przykïadowe miejsce docelowe lepiej bÚdzie wybraÊ znane miasto niĝ tajemniczÈ miejscowoĂÊ o nazwie trudnej do
wymówienia — oczywiĂcie gdy wïaĂnie takiej sytuacji nie chcemy przetestowaÊ.
Trzeba siÚ takĝe zastanowiÊ, w jaki sposób prototyp zostanie dostarczony wybranym odbiorcom. W zaleĝnoĂci od ich liczby i lokalizacji moĝna im dostarczyÊ urzÈdzenia z zainstalowanym prototypem lub udostÚpniÊ im go, by mogli zainstalowaÊ go na wïasnych urzÈdzeniach.
Wiele narzÚdzi do prototypowania pozwala generowaÊ prototypy w formie kodu HMTL,
co dziÚki powszechnej dostÚpnoĂci przeglÈdarek WWW sprawia, ĝe z powodzeniem moĝna
je testowaÊ na wielu urzÈdzeniach. Jednak istniejÈ takĝe narzÚdzia tworzÈce prototypy przeznaczone dla konkretnych platform, co ogranicza liczbÚ potencjalnych odbiorców oraz zmusza ich do przeprowadzenia jakiegoĂ procesu instalacyjnego.
W zaleĝnoĂci od wybranego scenariusza moĝna takĝe wskazaÊ aspekty o róĝnej waĝnoĂci
— minimalny zestaw aspektów obsïugiwanych przez dany scenariusz, aspekty wymagane
w rozszerzonym kontekĂcie oraz te, których nie trzeba uwzglÚdniaÊ w prototypie. Wysiïki
naleĝy skoncentrowaÊ na tych najwaĝniejszych aspektach.
W niektórych przypadkach moĝe byÊ trudno precyzyjnie okreĂliÊ, co naleĝy uwzglÚdniÊ
w prototypie. Moĝemy nie wiedzieÊ, które kierunki tworzenia projektu sÈ najbardziej obiecujÈce. W takich sytuacjach moĝna przygotowaÊ wiele prototypów i przeanalizowaÊ, jak
uĝytkownicy reagujÈ na poszczególne pomysïy. Jednak ze wzglÚdu na ograniczonÈ iloĂÊ czasu na przygotowanie prototypu konieczne bÚdzie dokonanie wyboru pomiÚdzy tworzeniem
jednego szczegóïowego prototypu a kilku mniej szczegóïowych.

Wybór sposobu tworzenia prototypu
Po wybraniu scenariusza, który zostanie zobrazowany w formie prototypu, konieczne bÚdzie
przedstawienie szczegóïów wszystkich interakcji, które uĝytkownik bÚdzie musiaï wykonaÊ
w ramach tego scenariusza. Poszczególne kroki, które bÚdzie miaï uwzglÚdniaÊ prototyp, moĝna
przedstawiÊ w formie sekwencji szkiców (ang. sketchflow). Oprócz samych szkiców reprezentujÈcych poszczególne kroki zawiera ona takĝe ïÈczÈce je interakcje (patrz rysunek 6.12).
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Rysunek 6.12. Sekwencja szkiców reprezentujÈca proces aktualizacji grafiki przeznaczonej do uĝycia
w aplikacji do tworzenia prototypów

W tworzeniu wïasnych prototypów moĝe pomóc przygotowanie sobie gotowych szablonów. Takie
szablony przydadzÈ siÚ takĝe podczas przeglÈdania prac i oceniania ich postÚpów. Poniewaĝ prototypy majÈ sprawiaÊ wraĝenie, ĝe dziaïajÈ, ïatwo jest pominÈÊ w nich pewne interakcje; przygotowane wczeĂniej szablony pozwalajÈ bardziej systematycznie sprawdzaÊ zawartoĂÊ prototypów.
Nasz scenariusz moĝe mieÊ idealnÈ ĂcieĝkÚ reprezentujÈcÈ czynnoĂci, które uĝytkownik wykonaïby w idealnej sytuacji. Jednak w razie tworzenia prototypów interaktywnych nie jesteĂmy w stanie
kontrolowaÊ dziaïañ uĝytkowników, a oni niejednokrotnie nie bÚdÈ postÚpowaÊ zgodnie z naszÈ
idealnÈ ĂcieĝkÈ. Dlatego warto uwzglÚdniÊ przejĂcia pozwalajÈce uĝytkownikom cofnÈÊ siÚ oraz
postaraÊ siÚ przewidzieÊ miejsca, w których uĝytkownicy mogÈ zbaczaÊ z idealnej Ăcieĝki.
Zapewnienie uĝytkownikom realistycznego kontekstu pozwoli im lepiej pojÈÊ i odczuÊ
doĂwiadczenia towarzyszÈce tworzeniu prototypu. Warto unikaÊ zamienników takich jak
„Lorem Ipsum” oraz uĝywaÊ sensownych i dobrze dobranych przykïadów. W prototypie moĝna uwzglÚdniÊ takĝe dodatkowe kroki, jako wstÚp do dodatnia bardziej rozbudowanego kontekstu. Na przykïad, jeĂli chce siÚ wzmocniÊ wraĝenia z pierwszego uruchomienia aplikacji,
to zamiast rozpoczynaÊ prototyp od pokazania jej ekranu poczÈtkowego, moĝna zaczÈÊ od
przedstawienia ekranu sklepu z aplikacjami, z poziomu którego uĝytkownik jÈ zainstaluje.

W praktyce
Prototypowanie jest bardzo waĝnym elementem procesu projektowania. Jednak nie wszyscy
wiedzÈ, jakÈ rolÚ ono powinno peïniÊ. Oto kilka uwag, które mogÈ pomóc w prawidïowym
wykorzystaniu prototypowania w praktyce.

Prototyp to nie wczesna wersja produktu
Termin „prototyp” jest czÚsto uĝywany w wielu róĝnych znaczeniach. Zdarza siÚ, ĝe terminem
tym jest okreĂlana wczesna wersja produktu, gdyĝ zawiera ona jeszcze sporo rzeczy wymagajÈcych dopracowania. Jednak takie niedopracowane produkty nie sÈ w stanie w peïni
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zaoferowaÊ finalnych doĂwiadczeñ uĝytkowników (gdyĝ nie sÈ kompletne), ich przygotowanie wymaga dodatkowego wysiïku, a one same stanowiÈ swoiste zobowiÈzanie do rozwoju
produktu w okreĂlonym kierunku.
Prototypy tworzy siÚ wyïÈcznie w celu przetestowania pomysïu, a brak w nich pewnych
elementów jest efektem Ăwiadomych decyzji dotyczÈcych waĝnoĂci elementów prezentowanych uĝytkownikom oraz majÈcych istotne znaczenie dla uzyskania odpowiedzi na postawione pytania dotyczÈce projektu. Prototyp udaje finalny produkt w tak duĝym stopniu, jak
to moĝliwe, aĝ do punktu, w którym jego ponowne wykorzystanie staje siÚ bezcelowe. Nie
jest to jednak problemem, gdyĝ najwiÚkszÈ wartoĂciÈ prototypów jest nauka i informacje;
gdy te zostanÈ zdobyte, prototyp moĝna porzuciÊ.

Prototyp jest wart tysiÈca spotkañ
„JeĂli obraz jest wart tysiÈca sïów, to prototyp jest wart tysiÈca spotkañ”
— sïynne powiedzenie z firmy IDEO.
Spotkania czÚsto sÈ wypeïnione dyskusjami opierajÈcymi siÚ na opiniach i spekulacjach.
Materiaïy czÚsto uĝywane na spotkaniach, takie jak konkretne hasïa i statyczne obrazy, wciÈĝ
wymagajÈ duĝego umysïowego wysiïku, koniecznego do wyobraĝenia sobie, jak pomysïy
bÚdÈ siÚ sprawdzaÊ w praktyce.
PrezentujÈc prototyp, naleĝy siÚ skoncentrowaÊ na opowieĂci, dziÚki której odbiorcy wyobraĝÈ
sobie kontekst sytuacji. Koniecznie naleĝy przy tym podkreĂliÊ problemy, które nasz projekt
rozwiÈzuje, a zrezygnowaÊ z opisywania jego konkretnych cech. Prototyp moĝe peïniÊ rolÚ
okna do przyszïoĂci, pokazujÈcego, jak tworzony produkt bÚdzie dziaïaÊ. Pozwala on na bezpoĂrednie doĂwiadczenie rozwiÈzania i pomaga skoncentrowaÊ siÚ na podanym kontekĂcie.

Podsumowanie
W tym rozdziale przedstawiliĂmy podstawowe zasady prototypowania. PodchodzÈc do tego
z odpowiednim nastawieniem, moĝna szybko nauczyÊ siÚ przeksztaïcania dowolnych pomysïów w coĂ rzeczywistego i pozyskiwania na tej podstawie cennych informacji. W ten sposób
moĝna bïyskawicznie badaÊ bardziej innowacyjne rozwiÈzania dla tworzonych aplikacji
i poprawiaÊ je na bazie opinii zebranych od rzeczywistych uĝytkowników.
Prototypowanie jest jednym z kluczowych etapów procesu projektowania. Jednak sÈ osoby,
które mogÈ postrzegaÊ je jako etap opcjonalny. Zrozumienie zasad prototypowania i opanowanie róĝnych technik tworzenia prototypów pozwoli nam pokazaÊ jego peïne moĝliwoĂci
i wykazaÊ, ĝe w rzeczywistoĂci pozwala ono oszczÚdzaÊ czas.
W kolejnych rozdziaïach przedstawimy konkretne narzÚdzia ilustrujÈce poszczególne techniki
prototypowania. Konkretnie rzecz biorÈc, w nastÚpnym rozdziale opiszemy program Hype,
dysponujÈcy wspaniaïymi moĝliwoĂciami tworzenia animacji i pozwalajÈcy na koordynowanie
ruchu poszczególnych elementów przyszïej aplikacji w celu pokazania, jak bÚdzie ona dziaïaÊ.
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zapewnienie poczucia kontroli,
31
zapory drogowe, 119
zasady
Gestaltu, 26, 289
minimalnego zaskoczenia,
27
projektowe, 17, 22
zasoby, 143
zdarzenia, 232, 252
zdjÚcie, 65
zmienne, 222
znaczenie ruchu, 175
znajdowanie pomysïów, 38

W
warstwy, 178, 188, 192, 229
wartoĂci logiczne, 224
widok kalendarza, 198
wiele ekranów, 109
wybór typu prototypu, 161
wydajnoĂÊ, 32
wyglÈd, 127
wyjaĂnianie poprzez
porównanie, 32
wymaganie minimalnego
zaangaĝowania, 30
wyraĝanie pomysïów, 89
wysuwana szuflada, 104
wyszukiwanie, 124, 258, 260
wyĂwietlanie komunikatu, 120
wytyczne projektowe, 29
wywiady, 47
wzajemnoĂÊ, 125
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Kup książkę

Poleć książkę

