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Plan wystąpienia 

1. Co to jest: 
– Użyteczność (usability)

– User Experience (UX)

– Projektowanie perswazyjne (persuasive design) 

2. Strategie wpływu na zachowanie użytkowników
– Ograniczanie

– Ułatwianie

– Motywowanie 

3. Podsumowanie 



Użyteczność

• Użyteczność (usability) – nauka zajmująca się ergonomią interaktywnych urządzeń oraz 

aplikacji. Koncentruje się na:

– intuicyjnej nawigacji

– ułatwieniu dostępu do poszukiwanej informacji

– zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji

• Dotyczy łatwości realizowania celu przez użytkownika.

• Doświadczenie użytkownika (user experience UX) – ogół wrażeń, jakich doświadcza on 

podczas wykorzystania produktu interaktywnego.

• Problem: czy użyteczna („łatwa”) strona  jest wystarczająca, by przekonać użytkownika 

do dokonania transakcji?

„(...) having a usable web site is not always enough to convince users to transact. Even if a user can 

complete a transaction on your site, doesn't mean that they will transact.” Andrew Chak (uie.com, 2003)



Użyteczność

5 najważniejszych elementów użyteczności wg Jakoba Nielsena:

• „Wyuczalność” (learnability) – jak łatwo użytkownik nauczy się z czegoś korzystać? jak 

szybko jest w stanie wykonać podstawowe zadanie podczas pierwszego kontaktu z 

serwisem? 

• „Zapamiętywalność” (memorability) – jak dobrze zapamiętywane są ścieżki, 

mechanizmy serwisu? jak szybko może osiągnąć biegłość w posługiwaniu się serwisem 

po dłuższej nieobecności? 

• „Efektywność” (efficiency) – jak efektywnie wykonuje zadania w serwisie? 

• Błędy (errors) – jak wiele błędów popełniają użytkownicy, jak błędy te są 

komunikowane oraz w jakim czasie i jak użytkownicy mogą poradzić sobie z nimi? 

• Satysfakcja (satisfaction) – czy użytkownicy lubią używać serwisu?



Projektowanie perswazyjne

• Projektowanie perswazyjne (persuasive design) czy projektowanie z intencją 

(design with intent) wykracza poza optymalizowanie serwisów zgodnie z 

zasadami użyteczności „wprzęgając” w proces projektowy wiedzę  z zakresu 

psychologii poznawczej, społecznej, wywierania wpływu, emocji, motywacji i 

podejmowania decyzji. 

• Projektowanie perswazyjne to technologie interaktywne zaprojektowane by 

zmieniać postawy i zachowania człowieka. 

• Dzięki odpowiednim rozwiązaniom projektowym można:
– zredukować wewnętrzny opór, obawy lub konflikty motywacyjne, które powstrzymują 

człowieka przed podjęciem danego zachowania

– wzmocnić, podtrzymać lub nawet wykreować motywację do podjęcia określonej akcji, np. 

zarejestrowania się w serwisie czy kupna produktu



Projektowanie perswazyjne

• Projektowanie perswazyjne wśród 9 idei 

wyznaczających trendy na 2009 rok 

Brandon Schauer, 

Experience Design Director w Adaptive Path

„To change consumer behaviors we 

must design motivational 

experiences that push, pull, and ease 

the pathway to adopting new 

habits.”



Projektowanie perswazyjne

• „Persuasive Technology: Using Computers

to Change What We Think and Do” B.J. 
Fogg Stanford University Persuasive
Technology Lab (2003)

• „Neuro Web Design” Susan Weinschenk
(2009)

• „Serwisy społecznościowe. Projektowanie” 
Joshua Porter 



Strategie wpływu na zachowanie

Trzy strategie, za pomocą których możemy wpływać na zachowanie:

1) Ograniczanie możliwych zachowań i wykluczanie zachowań 

niepożądanych.

2) Ułatwianie implementacji zachowań, których intencje „kiełkują” w 

umyśle użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiednio dobranych 

zachęt

3) Motywowanie. Wiąże się z budowaniem zaangażowania, 

kształtowaniem nawyków i  finalizowaniem działań.



OGRANICZANIE



Jak zapobiegać przez design?

Jak zapobiec spaniu bezdomnych na ławkach w parku lub dworcach? 



Jak zminimalizować kolejki do umywalek w damskiej toalecie?



Ograniczanie – przykłady rozwiązań 

• Zapobieganie błędom poprzez design
– Primary / secondary action

– Rezygnacja z przycisku „wyczyść” w formularzach

– ‘In line help’ w formularzach 

• System wymuszający dokonanie pewnych akcji zanim rozpocznie się 
następne – funkcja wymuszania (forcing function). Np. potwierdzenie 
skasowania pliku.

• Niektóre serwisy uniemożliwiają prawy klik myszy, by zapobiegać 
kopiowaniu zdjęć i chronić prawa autorskie.

• Ograniczanie możliwych akcji w koszyku na etapie finalizowania zakupów.

• Zapobieganie negatywnym zachowaniom poprzez pokazywanie wzorców 
pozytywnych.



Ograniczanie – zapobieganie błędom

Tak? Czy tak? 



Ograniczanie możliwych działań w podsumowaniu koszyka



Kształtowanie zachowań 



UŁATWIANIE



Społeczny dowód słuszności

• Tendencja do podejmowania decyzji na podstawie 
tego, co robią inni



Społeczny dowód słuszności



Reguła niedostępności 

• Przypisujemy większą wartość opcjom niedostępnym . To, co niedostępne 
jest bardziej atrakcyjne, pożądane. 

• Społeczności wymagające zaproszenia: Gnolia.com, Grono.net (na 
początku działania)



Jak działa reguła niedostępności?

• Wprowadzenie informacji o ograniczonej liczbie biletów w danej cenie 
wzbudza silną motywację do zakupu, nawet jeśli rozważane są inne opcje 
lotów 



Jak działa reguła niedostępności?



Społeczna moc autorytetu

• Rekomendacje od znanych firm i ekspertów

• Jeśli ktoś znany korzysta z oprogramowania lub serwisu, można to 
wykorzystać do promocji  



Efekt obramowania (‘framing’)

Jak lepiej przedstawić opcje wyboru rzutnika?

Tak?

Czy tak?



Wypunktowanie korzyści

• Dlaczego warto korzystać z serwisu lub aplikacji?



Call to action

• Ustawienia



Elementy ‘call to action’ 





Tytuł 

• Ustawienia



Człowiek istota społeczna 

• Naszą szczególną uwagę zwracają bodźce społeczne, głównie twarze.

- Już u kilkumiesięcznych dzieci twarz człowieka przyciąga wzrok. 
http://www.youtube.com/watch?v=8vkeePi4EYI

- Często wykorzystują to reklamy, ale czy umiejętnie?  





MOTYWOWANIE



Reguła wzajemności

Siła wzajemności 

Wzajemność w wystawianiu rekomendacji 



Budowanie wzajemności

• Rejestracja przed czy po udostępnieniu treści? 

Porównywano 2 strategie perswazyjne uzyskiwania danych od użytkowników na stronie 

z guideline’em nt. multimediów. O dane osobowe proszono:

– przed uzyskaniem potrzebnych informacji (strategia nagrody) lub 

– po zapoznaniu się z nimi (strategia wzajemności)

– Bardziej efektywna strategia wzajemności – użytkownicy zostawiali więcej osobistych 

informacji

Gamberini, Petrucci, Spoto i Spagnolli (2007)

• Dobra, użyteczna treść zasługuje na wzajemność  Weinschenk (2009)

– Poradniki, darmowe raporty, darmowe wersje próbne itp. „skoro dostałem coś 

wartościowego za darmo, powinienem się odwdzięczyć”

– Po takich informacjach warto natychmiast umieszczać elementy ‘call to action’



Budowanie wzajemności



Potrzeba afiliacji i przynależności

Przykłady mediów społecznościowych



Zrzeszanie się w grupy 



Zabawa i rozrywka: sposób na zaangażowanie

• Ciekawostki, elementy zabawy wzbudzają zainteresowanie i budują 
zaangażowanie użytkowników.



Personalizacja, unikalność i porównania społeczne 



Sugestywne zdjęcia

• Emocje w serwisach o charakterze charytatywnym

• Close Up Photos More Persuasive At A Charity Site

• http://whatmakesthemclick.blogspot.com/2008_12_01_archive.html



Magia liczb



Opowiedz historię

• Historie (stories) 

– Ułatwiają zapamiętywanie

– Angażują emocje i wzbudzają zaangażowanie

• Łączenie zdjęć i historii bardzo dobrze przyciąga i utrzymuje uwagę, 
wspomaga zapamiętywanie Weinschenk (2009).

FINCA pomocowa organizacja 
udzielająca mikrokredytów
osobom z biednych społeczności 
(village banking).



Opowiedz historię



Projektowanie 
perswazyjne

Projektowanie

Psychologia  

Komunikacja 

Socjologia Informatyka 

Retoryka 

Marketing 
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