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Hall of shame
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• Ustawienie strony do 
druku w IE5

Problemy
Kody dla nagłówka i 
stopki
Ŝadnego GUI
Brak pomocy



Dobrze czy źle?

• Okienko hasła w Eudora Pro 
for Mac



Dobrze!

• DuŜe i małe litery powodują
częste błedy

• Informuje uŜytkownika o 
włączonym Caps Lock

• Miganie nie konieczne



Ciekawe wyniki badań...

• Nauka i instalowanie nowego oprogramowania
� KaŜdy pracownik tracił 100 minut na tydzień w pierwszym miesiącu po 

wprowadzeniu nowego systemu

• Usuwanie awarii sprzętu i problemów z oprogramowaniem
Źródło:

http://www4.zdnet.com/zdnn/content/reut/0919/reut0002.html

W 1997, Harris Research ustalił, Ŝe pracownik 
uŜywający komputera moŜe z tego powodu 
stracić około 3 tygodni w roku:



Tematy na dzi ś

Prototypy papierowe

Testowanie metodą CzarnoksięŜnika z Oz 
(„Wizard of OZ”)
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Cel prototypów papierowych

•Szybka informacja zwrotna
•Alternatywy projektowe
•NiŜszy koszt
•Łatwiejsza poprawa, zmiana 
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Dokładno ść prototypów

•Prototypy o małej dokładności (LF, ang. Low fidelity)
•Nie zawierają wielu  szczegółów

•Prototypy o duŜej dokładności (HF, ang. High fidelity)
•Znacznie bliŜsze końcowej implementacji, ale mogą jeszcze 
pomijać pewne szczegóły
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Poziom dokładno ści

•DokładnośćmoŜna określać na róŜnych poziomach:
•Zakres: procent uwzględnionych elementów (jaka część
zadańmoŜna wykonać na prototypie)
•Szczegółowość: jak dokładnie wykonane są poszczególne 
elementy (na ile są podobne do ostatecznej implementacji), 
obsługa błędów, rodzaj odpowiedzi dawanych przez system 
(ustalona czy zaleŜne od akcji uŜytkownika)
•Wygląd: jak narysowane są elementy (uŜyte faktyczne 
widgety czy szkice, rysunki)
•Wejście: (obsługa myszy, klawiatury, pokazywanie…)
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Prototyp papierowy
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•Interaktywny prototyp papierowy
•Kartki zastępują poszczególne elementy interfejsu
•Kontrolki występują w postaci szkiców

•Interakcja
•Zastępowana przez działania człowieka: klikanie myszka 
przez wskazywanie palcem, uŜywanie klawiatury przez 
pisanie/mówienie

•Reakcja systemu
•Obsługiwana przez człowieka,

•pokazywania się okienek/znikanie – zastępowane 
przez podnoszenie/odkładanie odpowiednich kartek
•Pewne elementy przekazywane w postaci słownej 
„teraz system…”



Dokładno ść prototypu papierowego

•Na poziomie wyglądu i działania wejścia – mała dokładność
•Na poziome zakresu – zaleŜna od prototypu (zazwyczaj średnia)
•Na poziomie szczegółowości – wysoka: człowiek zastępuje 
działanie systemu
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Zalety prototypów papierowych

•Krótszy czas tworzenia
•Rysowanie/szkicowanie vs. programowanie (metody 
pośrednie?)
•Brak pokusy kopiowania fragmentów ‘> kreatywność

•Łatwiej wprowadzać zmiany
•MoŜna nanosić poprawki nawet podczas testowania na 
uŜytkownikach

•Nie rozpraszamy się na szczegóły implementacyjne
•Skupiamy się na ogólnym wyglądzie/działaniu
•UŜytkownicy mogą mieć bardziej ogólne, nie szczegółowe 
uwagi

•MoŜe być budowany przez projektantów/nie-programistów
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Wskazówki do budowy prototypów

•Interfejs powinien być duŜy, nawet większy niŜ komputerowy
•NaleŜy zadbać o uporządkowanie elementów
•Najlepiej, aby był czarno-biały (kolory i tak nie będą takie same 
jak na komputerze, a rozpraszają uŜytkowników)
•Jak zastąpić „nierysowalne” elementy (przeciągnij i upuść, 
paski postępu itp.)?
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Budowa prototypów
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Budowa prototypów
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Budowa prototypów
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Budowa prototypów
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Budowa prototypów
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Budowa prototypów

http://www.paperprototyping.com/download.html



Testowanie prototypów papierowych

•Podział grupy:
•Komputer

•Wykonuje działania tak jak robiłby to komputer, nie 
komentuje niczego, ani nie udziela wskazówek jakich nie 
udzieliłby komputer

•Obserwator
•Obserwuje zachowanie i działania uŜytkowników, robi 
notatki, nie komentuje niczego.

•Pomocnik
•Prezentuje interfejs, wyjaśnia jego działanie,  zadaje pytania, 
wyjaśnia wątpliwości i pilnuje przebiegu testu.
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Korzy ści z prototypów papierowych

•Koncepcja i elementy ekranowe
•Czy uŜytkownicy rozumieją co jest napisane na etykietach i 
co robi interfejs?

•Funkcjonalność/MoŜliwości
•Czy brakuje elementów/funkcji?

•Nawigacja
•Czy kolejność elementów/informacje są
zrozumiałe/precyzyjnie określone?
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Czego nam nie daj ą prototypy papierowe?

•Kolory, czcionki
•Czas odpowiedzi
•Wejście (prawa Fittsa!)
•Zachowanie uŜytkowników jest inne przy prototypie 
papierowym!
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Prototypy LF (low fidelity)

• Wolne w porównaniu z rzeczywistym 
interfejsem

• Nie moŜliwe do uŜycia przez 
uŜytkownika końcowego

• Unika się błędów „komputerowych”
• Czasami trudno rozróŜnić widgety
• Trudno zaimplementować

interaktywność
• Nie wygląda jak końcowy produkt
• Nie związane z warunkami pracy



Problemy z prototypami LF?
• Mało realistyczne (nie zbyt dobrze oddają to co faktycznie 

będzie na ekranie)
• Nie  da się ich dotknąć –inna ergonomia od urządzeń
• Trudno dopasować czas
• Pewnych elementów nie da się symulować (podkreślenia 

- odnośniki)



• Inaczej pisze się na papierze niŜ dla docelowego 
urządzenia

• Realizm wyglądu
• Dynamiczne widgety trudno symulować (pop-ups)
• Statyczne elementy 
• Trudno symulować drag & drop!

Problemy z prototypami LF?



• Trudno realistycznie zmierzyć operacje I/O
� Mysz (jak naszkicować jej działanie)
� Czas odpowiedzi

• Brak informacji zwrotnej w interakcji
� Wygląd przycisku

• “Komputer” musi śledzić przebieg procesu i pilnować
duŜej liczby papieru

Problemy z prototypami LF?



• Trudne do rysowania (nie kaŜdy dobrze rysuje)
• UŜytkownik nie skrytykuje wersji papierowej
• Nie wykryjemy pewnych typów błędów

Problemy z prototypami LF?



Wady prototypów papierowych

•Wolne w porównaniu z rzeczywistym interfejsem
•Nie moŜliwe do uŜycia przez uŜytkownika końcowego
•Unika się błędów „komputerowych”
•Czasami trudno rozróŜnić widgety
•Trudno zaimplementować interaktywność
•Nie wygląda jak końcowy produkt
•Nie związane z warunkami pracy
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Dlaczego budujemy prototypy?
• Musimy testować nasze pomysły i obserwować uŜytkowników

• Papierowe szkice nie zawsze wystarczą
� drag?

� Jak będzie uŜywany interfejs

• Za wcześniej na budowę faktycznej aplikacji (?)
� Zmiany w GUI mogą powodować duŜe zmiany kodu

u Przekonać o tym programistów
� Zbyt czasochłonne

• Implementacja drag & drop



UŜycie narz ędzi

• Szybciej
• Łatwiej wprowadzić zmiany w projekcie
• Wiele GUI dla tej samej aplikacji
• Spójność interfejsu
• Łatwiej włączyć do projektowania róŜnych specjalistów
• Rozdzielenie UI od kodu

� Zmiany i zarządzanie łatwiejsze

• Błędy znalezione w narzędziu moŜna łatwo poprawić we 
wszystkich aplikacjach



Przegląd narz ędzi

• HyperCard
� Macintosh – Bill Atkinson
� Metafora – przejście karty pod wpływem wciśnięcia przycisku
� Własny zbiór widgetów
� Ograniczone moŜliwości rysowania i animacji

• Director / Flash
� UŜywany raczej przez projektantów
� Przeznaczony raczej do tworzenia multimediów/ stron 

internetowych – brak typowych elementów interfejsu
� Dobry dla interfejsów „niestandardowych” – bez typowych 

„kontrolek”

• Języki skryptowe!



HyperCard

• Tool palettes



Director Cast

• Podstawowe obiekty interfejsu
� Iobraz, audio, video, etc.

� synchronizacja



Director Score

• Wydarzenia w czasie



• WiąŜe wydarzenia z akcjami
• Drag & drop

Director – Inspektor zachowań



UI Builders
• Visual Basic

� duŜo „widgetów” (czyli „kontrolek”)
� Prosty język
� Wolniejszy od innych „builderów” UI 

• PowerBuilder , Glade, ..
� Zbiory widgetów
� Łatwo „wiązalne „ z kodem - “callbacks”
� Komercyjne języki



RóŜnice?

• Wydajność
� Narzędzia prototypujące produkują wolny kod
� UI buildery zaleŜa od języka, na którym są oparte

• Widgety
� MoŜe brakować kontrolek / nie pełny zestaw
� UI buildery mają zazwyczaj zestaw typowy dla danej platformy

• Wnętrze programu
� Buildery na ogół oferują nikłe wsparcie, prototypery czasami mają

jakiś moduł wsparcia dla projektanta
� Lepiej uŜywać UIB,ale czasami programy do tworzenia prototypów są

lepsze (multimedia)



Widgety
• Przyciski (kilka typów)

• suwaki

• Pull-down menu



Widgety (II)
• Palety / paski narzędzi

• Okna dialogowe

• Okna i wiele innych



Czego brakuje?
• Wsparcia dla struktury aplikacji



Podsumowanie
• Narzędzia UI są dobre dla testowanie pomysłów na 

interfejs (szczególnie tych bardziejk zaawansowanych)
• Dwa typy

� “Prototypowanie” oraz UIB
� RóŜnice?

• Ignorują (zazwyczaj) wnętrze



Prototyp typu Wizard of OZ

•Interfejs komputerowy
•Symulowane działanie aplikacji obsługiwanej przez interfejs
•„CzarnoksięŜnik” zazwyczaj, choć niekoniecznie, ukryty.
•Zastosowanie:

•Nowe technologie
•Niezaimplementowane elementy aplikacji

•Problem
•Dwa elementy” interfejs komputerowy i „czarnoksięŜnik” –
którego dotyczą zastrzeŜenia?
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