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Symbole Widgit - projekt 2020 
Od czasu wydania pierwszego zestawu symboli  w latach 2000-2002 dodane zostało wiele 
nowych symboli (https://www.widgit.com/about-symbols/development_project/). 

Nadszedł czas, aby przyjrzeć się zestawom symboli ponownie i tym samym zagwarantować 
wsparcie symbolami  dla użytkowników na kolejne 20 lat. 

Zadanie jakiego się podjęliśmy to duży projekt, który będzie trwał przez pewien czas.  Planujemy 
przyjrzeć się wielu aspektom, począwszy od sposobu rysowania symboli oraz zarządzania nimi, po 
sprawdzenie każdego pliku pod kątem jego jakości oraz spójności. 

Informacje zwrotne 
Na obecnym etapie projektu chcielibyśmy zachęcić wszystkich użytkowników symboli do 
przesłania wszelkich komentarzy dotyczących pojedynczych symboli lub zestawów 
symboli, którym powinniśmy się przyjrzeć.

Prosimy o przesłanie wszelkich komentarzy, pomysłów lub pytań na adres: 
acygan@harpo.com.pl 

https://www.widgit.com/about-symbols/development_project/
mailto:symbols@widgit.com
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Etap 1 – Rysunki

W 1 etapie przyjrzymy się rysunkom symboli, edytując je w razie potrzeby, aby upewnić 
się, że są one spójne, przejrzyste oraz wysokiej jakości. 

Oto niektóre z aspektów nad jakimi będziemy pracować: 

Spójność:  Czy wszystkie symbole zawierają takie same elementy i kolory?

Na przykład czy rysunek samochodu wygląda tak samo na każdym symbolu powiązanym z 
samochodem.?  

Odpowiedniość: Czy symbole są wystarczająco ogólne? Czy są neutralne pod względem płci? Czy 
są nadal aktualne? 

Na przykład urządzenia takie jak komputer czy telefon znacząco zmieniły się od 2002 roku. Czy 
symbole reprezentują technologię w sposób jaki rozpoznają zarówno młodsi jak i starsi?
użytkownicy?

Jakość:  Czy symbole są jasne i zwięzłe?  Czy rysunek jest dobrej jakości?

Styl rysowania symboli zmienił się na przestrzeni lat i niektóre symbole wymagają edycji 
zgodnie ze współczesnymi standardami. 

Poza tym planowane jest wprowadzenie  również ważnych zmian technicznych, aby zaktualizować i 
ulepszyć sposób tworzenia symboli oraz zarządzania nimi. 

Po ukończeniu pierwszego etapu wydamy pierwszą aktualizację symboli. Po aktualizacji 
oprogramowania symbole zostaną automatycznie zmienione na nowe.  

Jesteśmy świadomi, że taka zmiana może być trudna dla niektórych użytkowników. W związku z tym 
w programach InPrint 3 i SymWriter 2 dodana będzie opcja przywrócenia poprzednich symboli.  

W etapie 1 nie planujemy dodawać do biblioteki nowych symboli.
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Etap  2 – Koncepcje

W etapie 2 przejrzymy wszystkie symbole, aby upewnić się, że są one spójne ze schematem  Widgit  
(https://www.widgit.com/about-symbols/schema/). Postaramy się wyeliminować wszelkie 
niespójności w obrębie koncepcji jakie powstały na przestrzeni lat jak również wyodrębnić nowe 
symbole jakie należy narysować. 

Przykładem niespójności pojęciowej w aktualnym zestawie mogą być poniższe symbole. Każdy z nich 
jest prawidłowy gdy są one prezentowane oddzielnie, lecz zestawione obok siebie pozostają w 
sprzeczności. 

W drugim etapie podejmiemy szereg działań, takich jak: upewnienie się, że symbole są neutralne pod 
względem płci oraz dodanie nowych symboli  reprezentatywnych dla LGBTQ+.  

Podczas procesu aktualizacji symboli, oraz dodawania nowych skonsultujemy się z praktykami oraz 
ekspertami. 

Po rozpoczęciu prac w etapie 2 będziemy mogli zaplanować aktualizacje baz symboli. 

https://www.widgit.com/about-symbols/schema/
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Poniższe zdjęcia przedstawiają zmiany jakie zamierzamy wprowadzić w zestawach symboli. 


	Phase 1 – Drawing
	In phase 1, we'll review the drawing of the symbols, editing them where necessary to ensure that they're consistent, appropriate and of a high quality.
	These are some of the things that we'll be working on:
	Consistency Are the same colours and components used in all symbols?  For example, does a car look the same in every symbol related to cars?
	Appropriate Are the symbols generic enough? Are they gender-neutral? Are they still relevant?  For example, things like computers and telephones have changed a lot since 2002. Do the symbols represent technology in a way that both young and old users ...
	Quality Are the symbols clear and concise? Is the drawing of a high standard?  The style of drawing used in the symbols has changed over the years and some of the symbols need editing to modern standards.

	Phase 2 – Concepts



