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Wireflows w przygotowaniu wymagają pewnego wysiłku. 
Ten wysiłek jednak się opłaci: wireflows pozwalają bar-
dzo szybko zrozumieć:

 » układ poszczególnych elementów na ekranach danej aplikacji 
czy strony,

 » logikę ścieżki użytkownika (user flow), wędrującego z ekranu 
do ekranu,

 » wszelkie interakcje, jakie zachodzą, gdy użytkownik porusza 
się po ekranach, gdyż elementy tych ekranów są połączone np. 
strzałkami (pokazując, jak będzie wyglądał rezultat kliknięcia 
w przycisk).

Dzięki wireflows o wiele szybciej można zrozumieć, jak aplikacja czy 
strona będą działać. Łatwiej też można znaleźć niespójności logiczne, 
a nawet błędy w założeniach dotyczących oprogramowania.

Słowniczek
 » wireframe: szkic, schemat układu elementów danego ekranu (np. strony inter-
netowej czy aplikacji mobilnej); pomaga zrozumieć, jak będzie wyglądać ten ekran 
zanim jeszcze zostanie przygotowany design;
 » lo-fi: określenie używane w odniesieniu do wireframes oznacza, że szkice odzna-
czają się małym poziomem szczegółu (od low fidelity);
 » ścieżka użytkownika (user flow): prezentuje, jak użytkownik będzie mógł poru-
szać się po danej stronie internetowej czy aplikacji mobilnej (z ekranu do ekranu), 
pomaga zrozumieć, jaka jest przewidziana struktura i logika tej ścieżki.

JAK PRZYGOTOWAĆ WIREFLOW?
Krok pierwszy: najpierw zastanów się, czy wireflow ma Ci posłużyć 
do zaprezentowania całej ścieżki użytkownika, zaczynając na przy-
kład od pierwszego wejścia do aplikacji mobilnej, poprzez logo-
wanie, wybrane działania dostępne w aplikacji, aż do wylogowania 
i zamknięcia jej. Może zamiast takiego podejścia wolisz użyć wire-
flow tylko do pokazania wybranego fragmentu tej ścieżki? Jest to 
szybsze w przygotowaniu, a jeśli uwzględnisz najważniejsze elemen-
ty, wtedy grafikowi i programistom łatwo jest tych materiałów użyć, 
gdy będą przygotowywać pozostałe elementy aplikacji, nawet jeśli nie 
były ujęte w wireflow.

Przykład tworzenia wireflow krok po kroku jest przygotowany z wykorzystaniem wire-
frames lo-fi aplikacji mobilnej. W przykładzie skupiam się na zaprezentowaniu frag-
mentu ścieżki użytkownika.

Rysunek 1. Przykładowy wireframe „startowy”

Krok drugi: gdy wiesz już, jakiego typu wireflow chcesz przygotować, 
czeka Cię wybór ekranu „startowego”. W ramach pokazania przygo-
towywania wireflow krok po kroku wybór padł na sposób drugi. To 
oznacza, że użyję takiego ekranu aplikacji, na którym można łatwo 
zademonstrować najważniejsze elementy i interakcje, dostępne w do-
celowej aplikacji mobilnej (Rysunek 1). 

Rysunek 2. Przykładowy wireframe: jak ma działać ten element?

Krok trzeci: teraz wybierasz jeden element. Musisz się zastanowić, ja-
kie są możliwe interakcje dostępne użytkownikowi (Rysunek 2). Co 
się wydarzy, jeśli użytkownik tapnie na ten element? Czy ma się coś 
zadziać, czy ten element nie reaguje? Może inny gest ma wyzwolić 
jakąś animację? Jeśli tak, jaką? 

Wireflows w kilku krokach,  
czyli zrób to sam!
Wireflows są hybrydą, w której wireframes (szkice ekranów) są włączone 
w schemat ścieżki użytkownika. Dzięki temu wystarczy rzut oka, by zrozu-
mieć, jak będzie wyglądać każdy ekran oraz jak użytkownik będzie pomiędzy 
nimi się poruszał. 
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Rysunek 3. Przykładowy, wstępny wireflow

Krok czwarty: gdy masz już przemyślane, jak wybrany element ma 
działać, przygotowujesz kolejny wireframe z zaznaczeniem efektu 
działania użytkownika. 

Ważne jest, aby strzałki były poprowadzone precyzyjnie. Dzięki 
temu będzie jasne, który element oraz jak ma się zachowywać, gdy 
użytkownik wykona jakąś akcję.

Zerknij na Rysunek 3, na którym pokazano, jak można zaprezen-
tować, co jest możliwe w przypadku opcji komentarzy. Pierwszy wi-
reframe – ikona komentarzy jest „pusta”, co oznacza, że pod danym 
obrazkiem nie ma jeszcze żadnego komentarza. Druga możliwość 
(pierwsza strzałka) to widok tej ikony, gdy inny użytkownik dodaje 
właśnie komentarz. Trzeci wirefame (druga strzałka) to widok ikony 
w momencie, gdy dodawanie komentarza przez jakiegoś użytkowni-
ka zakończyło się powodzeniem. 

Krok piąty: co dalej? Przygotowujesz kolejne wireflows i zazna-
czasz, jak działają poszczególne elementy. Spójrz na Rysunek 4, gdzie 
zaprezentowane jest, jak działa dodanie do polubionych (czyli like, 
jak na portalu Facebook) danego obrazka. Rysunek 4. Przykładowy, wstępny wireflow

reklama
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Pierwszy wireflow: ikona serduszka jest „pusta”. Oznacza to, że 
jeszcze żaden użytkownik nie dodał do polubionych tego obrazka. 
Pierwsza strzałka prowadzi do wireflow, na którym widać, jak wyglą-
da ikona, gdy użytkownik tapnie polubienie (serduszko jest „wypeł-
nione”). Druga strzałka idąca od pierwszego wireflow prowadzi do 
widoku ikony, gdy jakiś inny użytkownik dodał obrazek do polubio-
nych – ikona nadal jest pusta, ale w środku ikony pojawia się liczba 
polubień (w tym wypadku „1”).

Trzecia strzałka sugeruje, że jeśli użytkownik tapnie na ikonę 
z liczbą polubień, trafi do widoku z informacją, że jest to obrazek 
przez niego dodany do polubionych (ale: nie zobaczy już, ile in-
nych osób polubiło, widzi tylko informację o swojej akcji). Jak „od-
kliknie”, wtedy wraca do widoku z „pustą” ikoną, zależnie od tego, 
czy ktoś inny polubił: albo bez liczby, albo z liczbą polubień innych 
użytkowników. 

Patrząc na ten fragment ścieżki użytkownika oraz możliwych in-
terakcji, już można się zastanowić, czy faktycznie sensowne jest, by 
użytkownik, który sam dodał do polubionych ten obrazek, nie mógł 
już widzieć, kto jeszcze go polubił. Może taka funkcjonalność powin-
na być dodana? 

To jest właśnie zaleta wifreflow – od razu widać, czy i czego bra-
kuje w ścieżce użytkownika i wireflows. 

Krok szósty: podczas przygotowywania wireflow warto dodać ko-
mentarze. Jak widać na przykładach, nadal potrzebny jest opis, „jak 
to ma działać”. Oczywiście możliwe jest domyślanie się, patrząc na to, 
co dzieje się z elementami od strzałki do strzałki, jednak dodatkowy 
opis pomoże zrozumieć w pełni wszystkie akcje dostępne użytkowni-
kowi. Zerknij na Rysunek 5, gdzie komentarze są dodane. Zauważysz 
też, że dodany jest nowy wireframe – z sytuacją, gdy użytkownik, któ-
ry dodał obrazek do polubionych, widzi też, czy inni zrobili to samo. 
Jest to przypadek, w którym nowa funkcjonalność została dodana do 
wireflow, gdy podczas analizy okazało się, że jest to brakująca opcja. 

Rysunek 5. Przykładowy wireflow po rozbudowie, z komentarzami
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Autorka od 9 lat odpowiada za prowadzenie projektów IT, posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu UX: tworzenia logiki 
user flows, prototypowania (makiety lo-fi) oraz prowadzenia badań jakościowych w formie indywidualnych wywiadów, przy użyciu 
eye-trackera oraz EEG. Zawodowo: właścicielka agencji badawczej. Prywatnie: autorka bajek dla dzieci.

Przykładowy wireflow jest oczywiście bardzo prosty, a zaprezento-
wane interakcje i działanie elementów podstawowe. Celem pokazania 
tworzenia wireflow krok po kroku było jednak pokazanie, że to:

 » jest proste :),
 » ułatwia zrozumienie logiki ścieżki usera oraz tego, co użytkow-

nik ma do dyspozycji,
 » przyspiesza wyłapanie wszelkich błędów, nieścisłości czy po 

prostu zapomnianych elementów.

PODSUMOWANIE
Wireflow to doskonałe narzędzie zarówno do wykorzystania przez 
zespoły programistyczne, jak i stakeholderów. Dzięki wireflow: jest 

mniej niedomówień, docelowy produkt jest łatwy do zrozumienia na 
pierwszy rzut oka, szybciej też można wykryć braki w projekcie czy 
logice działania. Brzmi świetnie? Takie jest!
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