
Pomysł – Lista E 
 

Projektowanie aplikacji pod Windows 8 to przede wszystkim ODEJMOWANIE. Już wstępne 

szkice pokazały, że Lista E wymaga sporo pracy nie tylko jeżeli chodzi o kwestie estetyczny ale 

głównie o projekt funkcjonalności i layout. Kierując się zasadą odejmowania zrezygnowałem z ekranu 

początkowego "biblioteka" czyli Szukaj + link do pełnej listy oraz informacji o aplikacji. Uważam je za 

zbyteczne oraz wymagające od użytkownika dodatkowych kroków w przypadku gdy chce on wejść w 

większą interakcję z aplikacją. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę standardowy tryb pracy z 

aplikacją. Zamiast tego proponuję ekran, na którym użytkownik może obejrzeć kategorie, zobaczyć 

ostatnio oglądane dodatki oraz przejrzeć całą listę. Dodatkowo bardzo wyraźnie zaznaczona jest 

opcja SZUKAJ. Jednocześnie przy dużej ilości opcji wyboru przejrzystość tego ekranu pomaga w 

odnalezieniu odpowiedniej funkcji. 

 

Ekran Główny: 
 

 

Aplikacja opiera się o prostą ikonografię oraz czytelne kolory. Dzięki czemu użytkownik 

szybko zrozumie jak aplikacja działa jak szybko jest w stanie mu przekazać najważniejsze informacje, 

takie jak czy dany dodatek jest bezpieczny dla dzieci (ważne dla rodziców) i czy może powodować 

alergie (ważne dla alergików). 

 

 

 



O aplikacji/Info 
 

Ekran „O aplikacji/Info” przeniosłem do AppBara. Będzie to jedna z najmniej używanych 

funkcji w związku z tym jej ukrycie jest celowym zabiegiem. Dodatkowo zaprojektowałem Charms 

„About”, gdzie mamy wyjaśnione co oznaczają konkretne kolory i ikony użyte w aplikacji. 

 

Ekran właściwy + Charms „About” 

 

 

  



Wykorzystanie Semantic Zoom 
 

Kolejna funkcjonalność to wykorzystanie Semantic Zoom (http://msdn.microsoft.com/en-

US/library/windows/apps/hh465319) czyli możliwość „uszczypnięcia” tabletu w celu pokazania listy 

kategorii, będąc na widoku np. jednej z kategorii: 

Widok jednej kategorii: 

 

Widok po „uszczypnięciu” – lista dodatków zamienia się w listę kategorii 

 

http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/hh465319
http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/hh465319


Widoki Snap 
 

1. Standardowy: 

 

 

2. Dostępny dla szczegółów dodatku: 

 



Widok szczegółów dodatku: 
 

Kolor towarzyszy nam przez całą aplikację. Również tutaj każdy dodatek przynależy do odpowiedniej 

grupy kolorystycznej w zależności od szkodliwości. 

 

 

Widok Szukaj 
 

Zbliżony do widoku kategorii. 

 


