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Felhasználói felület (UI) és a Grafikus Felhasználói felület (UI Design)

Meghatározás - Felhasználói felület:
A felhasználói felület (angolul user interface, röviden UI) egy berendezés (például a számítógép) vagy egy számítógépes 
program (például egy operációs rendszer) azon elemeinek összessége, amelyek a felhasználóval való kommunikációért 
felelősek, és a berendezés vagy program irányítását, vezérlését lehetővé teszik. (forrás: Wikipédia)

Meghatározás - Felhasználói felület Design:
A user interface design, nem más, mint a felhasználó vizuális irányításának folyamata egy termék felületén, interaktív 
elemeken keresztül. Ez azt jelenti, hogy a tartalmat és a már meglévő szerkezetet a lehető legvonzóbb módon jeleníti 
meg a látogatók számára. Minden olyan elektronikus eszköznek szüksége van UI design-ra amely kijelzővel rendelkezik. 
A hétköznapok példáin ilyen egy tévé, egy mobil, egy laptop, az ATM-ek, stb. (forrás: Wikipédia)
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Az UI Design 
3 fő funkciója

Grafikus Design
Vizuális megjelenítés. Ez talán az UI 
Design leginkább ismert funkciója igy gyakran 
azonosítják az UI Designnal, holott ez csak egy 
funkciója, ezen felül létezik még:

Interakció Design
Működési specifikációk kialakítása, a teljes 
folyamat megtervezése.

Felhasználói Design
Az interaktív design működésének valamint a 
grafikus design megjelenésének 
együttes tesztelése.
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Az Apple 
Szoftverek minőségének 
kidolgozottsága kiemelke-
dően magas, mivel minden 
feladatra több prototípust 
fejlesztenek és nagyon sok 
időt szánnak a tervezésre:

Minden megvalósítandó 
funkcióból 
10 prototípust készítenek, 
a tízből 3 teljesen 
működőképes termék 
készül el, és végül ebből a 
3-ból egyet választanak 
ki gyártásra.

Ez a 10-3-1 modell és így 
valósítják meg, 
hogy termékeik tökéletesen 
és egyedi 
módon szolgálják a 
felhasználót.

Apple 10-3-1 modell



UI Design legfőbb ismertetőjegyei
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A grafikai elemek következetes 
használata, vizuálisan jól 
elkülöníthetőtek legyenek a 
kattintható elemek, a linkek és 
a gombok.

Tiszta, átlátható és 
áttekinthető képernyőképek 
és  folyamatok jellemzik a jó 
felhasználói felületet.

Egyedi megoldások 
minimalizálása, azaz olyan 
egyértelmű felhasználói felület, 
ami nem enged hibázni. 
(Pl. kötelező mezők kitöltése mielőtt új 
felületre engedi a látogatót, irányító 
szám kockába nem írható betű stb.) 

Mindenki számára azonosan 
értelmezhető, lényegre törő 
szöveges üzenetek.

Konzisztens Hibatűrő 

Áttekinthető 
Egyértelmű 

szöveges 
üzenetek 



Köszönöm a figyelmet!
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