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UI, GUI, WUI, WPF, XAML



UI – Interfejs użytkownika

Ul (ang. user interface) — interfejs użytkownika 
to część oprogramowania, która jest 
odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem, 
a ściślej za połączenie poziomu i sposobu 
postrzegania oraz użytkowania rzeczywistości 
przez człowieka i maszynę. 



Elementy UI



Layout







GUI

• GUI oznacza Graphical User Interface -
Graficzny Interfejs Użytkownika



Przykład GUI:



WPF

• Windows Presentation Foundation, jest 
najnowszym podejściem firmy Microsoft do 
frameworka GUI, będącego częścią środowiska 
.NET.



Wybrane środowiska graficzne

Dla systemów uniksowych – wolne

Common Desktop Environment (CDE)
FVWM-Crystal
GNOME
KDE Plasma
Lumina
LXDE
LXQt
MATE
Pantheon
Unity
Xfce

Środowiska zintegrowane z systemem operacyjnym

Aero – Windows Vista i Windows 7
Luna – Windows XP
MDL2 – Windows 10
Modern UI – Windows 8.1
MS-DOS Executive – Windows 1.x i Windows 2.x



Cinnamon





Xfce



Framework GUI

• Framework GUI pozwala na tworzenie 
aplikacji, wyposażonych w szerokim zakresie 
elementów interfejsu graficznego, takich jak 
etykiety, ramki na teks, przyciski, oraz wiele 
innych powszechnie znanych elementów. 



WPF vs. WinForms

Zalety WPF:
• Nowszy, a zatem zgodniejszy z obecnymi standardami.
• Używany przez Microsoft w wielu nowych aplikacjach, m.in. Visual Studio.
• Elastyczniejszy, więc możesz zrobić więcej bez konieczności pisania lub zakupu nowych kontrolek.
• Kiedy będziesz musiał użyć kontrolek z zewnętrzych źródeł, ich twórcy będą raczej skupieni na WPF, 

ponieważ jest nowszy.
• XAML sprawia, że tworzenie i edycja GUI jest łatwiejsze oraz pozwala pracę na rozdzielenie między 

designera (XAML) a programistę (C#, VB.NET etc.)
• Databinding, dzięki któremu możesz osiągnąć jasną separację danych i wyglądu.
• Używa przyspieszenia sprzętowego do rysowania GUI, co poprawia wydajność.
• Umożliwia tworzenie interfejsów użytkownika zarówno do aplikacji Windowsowych jak i webowych 

(Silverlight/XBAP).
Zalety WinForms:
• Jest starszy, a zatem bardziej dojrzały.
• Istnieje do niego już wiele zewnętrznych kontrolek które możesz zakupić lub uzyskać za darmo.
• W czasie pisania tego tekstu designer dla WinForms jest wciąż lepszy od tego dla WPF, w którym 

wciąż trzeba wykonać więcej pracy dla osiągnięcia tego samego efektu.



Visual Studio

• WPF jest kombinacją XAML'a (znaczniki) oraz 
C#/VB.NET czy innych języków .NET'owych. 

• IDE (Integrated Development Environment, 
środowisko programistyczne) ułatwia pisanie 
kodu aż do projektowania interfejsu i 
kompilacji.


