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CHAPTER 1:
Usability of Interactive Systems

•

The Interdisciplinary Design Science of Human-Computer Interaction (HCI) combines knowledge
and methods associated with professionals including:
– Psychologists (incl. Experimental, Educational, Social and Industrial Psychologists)
– Computer Scientists
– Instructional and Graphic Designers
– Technical Writers
– Human Factors and Ergonomics Experts
– Anthropologists and Sociologists

تخصصات علوم التصمٌم للتفاعل بٌن اإلنسان
والحاسب ٌقوم بربط المعرفة واألسالٌب المرتبطة
: مع المحترفٌن التً تضم
 عُلماء النفس بما فً ذلكً التجرٌب
ً الثقاف
ً اإلجتماع
ً علم النفس الصناع
 علماء الكمبٌوترً مصممً الجرافٌك والتعلٌم ال ُك ّتاب التقنٌٌن العوامل البشرٌة والخبراء العملٌٌن علماء األنثروبولوجٌا علوم اإلنسان وعلماء اإلجتماع-

“ ؟What are the Ramifications” ماهً التبعٌات أو التشعبات

‒ Success Stories: Microsoft, Linux, Amazon.com, Google
– Competition: Firefox vs. Internet Explorer
– Copyright Infringement Suits - Apple vs. Microsoft (Windows)
– and Napster vs. The music industry
– Mergers: AOL and Time Warner
– Corporate Takeovers: IBM's seizure of Lotus
– Privacy and Security issues: identification theft,
– medical information, viruses, spam, pornography, national security
قصص ناجحة
منافسة
دعاوى إنتهاكات حقوق النشر
عملٌات الدمج (مثل دمج او اتحاد شركة ارٌسكون مع شركة سون
عملٌات االستحوذ للشركات
, سرقة الهوٌة: قضاٌا األمن والخصوصٌة
ً المواد اإلباحٌة واألمن القوم, البرٌد المزعج,  الفٌروسات,المعلومات الطبٌة
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: “Individual User Level” مستوى المستخدم الفردي
•

Individual User Level
Routine processes: tax return preparation
Decision support: a doctor’s diagnosis and treatment
Education and training: encyclopedias, drill-and-practice exercises, simulations
Leisure: music and sports information
User generated content: social networking web sites, photo and video share sites, user
communities
– Internet-enabled devices and communication
ً إعداد اإلقرار الضرٌب:العملٌات الروتٌنٌة
 تشخٌص الطبٌب والعالج:دعم اتخاذ القرار
 والمحاكاة, تمارٌن نقل المعارؾ والممارسات, الموسوعات:التعلٌم والتدرٌب
 معلومات رٌاضٌة وموسٌقٌة:الترفٌة
 مواقع مشاركة الصور والفٌدٌو ومجتمعات المستخدم, مواقع الشبكات االجتماعٌة:المحتوى الذي ٌولده السمتخدم
اإلتصاالت واألجهزة التً تدعم خدمة االنترنت
–
–
–
–
–
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: “Communities” المجتمعات
•

•
•
•

Communities
– Business use: financial planning, publishing applications
– Industries and professions: web resources for journals, and career opportunities
– Family use: entertainment, games and communication
– Globalization: language and culture
 تطبٌقات النشر,ً التخطٌط المال:‒ اإلستخدام التجاري
 مصادر الوٌب للٌومٌات والفرص الوظٌفٌة:‒ الصناعات والمهن
 التسلٌة واأللعاب واالتصاالت:ً‒ اإلستخدام العائل
 اللؽة والثقافة:‒ العولمة

The new “look and feel” of computers (Mac)
The new “look and feel” of computers (Vista)
And smaller devices doing more…
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: “Usability requirements” متطلبات سهولة االستخدام
•

Synonyms for “user-friendly” in Microsoft Word 2002 are easy to use; accessible; comprehensible;
intelligible; idiot proof; available; and ready

•

But a “friend” also seeks to help and be valuable. A friend is not only understandable, but
understands. A friend is reliable and doesn’t hurt. A friend is pleasant to be with.

•

These measures are still subjective and vague, so a systematic process is necessary to develop
usable systems for specific users in a specific context

•

The U.S. Human Engineering Design Criteria for Military Systems (1999) states these purposes:
‒ Achieve required performance by operator, control, and maintenance personnel
‒ Minimize skill and personnel requirements and training time
‒ Achieve required reliability of personnel-equipment/software combinations
‒ Foster design standardization within and among systems

•

Should improving the user’s quality of life and the community also be objectives?

•

Usability requires project management and careful attention to requirements analysis and testing
for clearly defined objectives

 ألجل ان تكون سهلة اإلستخدام وسهلة الوصول والفهم و واضحةMicrosoft Word 2002 ً" فuser-friendly" مرادفات ل
 متاح وجاهز,ودلٌل سهل
 الصدٌق ٌكون موثوق فٌه وال. ولكن ٌفهم, الصدٌق لٌس عبارة عن مفهوم.وأٌضا الصدٌق ٌسعى إلى المساعدة لٌكون ذا قٌمة
. الصدٌق ٌكون لطٌؾ معك.ٌؤذي
ً لذلك عملٌة المنهجٌة ضرورٌة لتطوٌر األنظمة القابلة لالستخدام لمستخدمٌن محددٌن ف,هذه التدابٌر ال تزال موضوعٌة وؼامضة
سٌاق محدد
: “ تنص على هذه االهداؾ1999”  معاٌٌر تصمٌم الهندسة البشرٌة االمرٌكٌة لألنظمة العسكرٌة التحكم وموظفً الصٌانة,‒ تحقٌق األداء المطلوب من قبل المشؽل
‒ تقلٌل من متطلبات الموظفٌن والمهارات ووقت التدرٌب
 التركٌبات البرمجٌة/ ‒ تحقٌق الموثوقٌة المطلوبة لمعدات الموظفٌن
‒ تعزٌز التصمٌم الموحد داخل وبٌن النظام
ٌجب تحسٌن جودة المستخدم من الحٌاة والمجتمع أن ٌكونوا اهداؾ ؟
سهولة االستخدام تتطلب ادارة مشروع واالهتمام الدقٌق لمتطلبات التحلٌل واالختبار ألهداؾ محددة بوضوح
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: “Goals for requirements analysis” األهداف لتحلٌل المتطلبات
•
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•

•

Ascertain the user’s needs
‒ Determine what tasks and subtasks must be carried out
‒ Include tasks which are only performed occasionally. Common tasks are easy to identify.
‒ Functionality must match need or else users will reject or underutilize the product
: التأكد من احتٌاجات المستخدم
‒ تحدٌد ما هً المهام االساسٌة والفرعٌة التً ٌجب أن تنفذ
 المهام الشائعة من السهل التعرؾ علٌها.‒ تطوٌق المهام التً تتم فً بعض االحٌان فقط
‒ التشؽٌل أو الوظٌفة ٌجب أن تطابق الحاجة أو شًء آخر وإال سٌكون للمستخدمٌن الرفض او التقلٌل من استخدام المنتج
Ensure reliability
– Actions must function as specified
– Database data displayed must reflect the actual database
– Appease the user's sense of mistrust
– The system should be available as often as possible
– The system must not introduce errors
– Ensure the user's privacy and data security by protecting against unwarranted access,
destruction of data, and malicious tampering
: ضمان الموثوقٌة
‒ االجراءات ٌجب أن تعمل على النحو المحدد
‒ قاعدة البٌانات المعروضة ٌجب أن تعكس قاعدة البٌانات الواقعٌة
‒ إرضاء شعور المستخدم من عدم الثقة
‒ النظام ٌنبؽً ان ٌكون متاحا بقدر االمكان
‒ ٌجب على للنظام أال ٌقدم األخطاء
‒ ضمان خصوصٌة المستخدم وأمن البٌانات بواسطة الحماٌة ضد الوصول الؽٌر مرخص والتدخالت الخبٌثة وهدم البٌانات
Promote standardization, integration, consistency, and portability
‒ Standardization: use pre-existing industry standards where they exist to aid learning and avoid
errors (e.g. the W3C and ISO standards)
‒ Integration: the product should be able to run across different software tools and packages (e.g.
Unix)
‒ Consistency:
o compatibility across different product versions
o compatibility with related paper and other non-computer based systems
o use common action sequences, terms, units, colors, etc. within the program
‒ Portability: allow for the user to convert data across multiple software and hardware
environments
: تعزٌز التوجٌد والتكامل واإلتساق وقابلٌة النقل
)ISO وW3C  استخدام معاٌٌر صناعٌة موجودة مسبقا حٌث وجدت لمساعدة التعلم وتجنب االخطاء (مثال معاٌٌر ال:التوحٌد
)Unix  ٌنبؽً على المنتج بأن ٌكون قادرا على التشؽٌل عبر مختلؾ األدوات والرزم البرمجٌة (مثال:التكامل
:اإلتساق
 التوافق عبر مختلؾ اصدارات المنتجo
 التوافق مع ورقة ذات صلة وؼٌرها من النظم التً ال تعتمد على الكمبٌوترo
 استخدام االجراءات التسلسلٌة والمصطلحات والوحدات واأللوان والخ داخل البرنامجo
 ٌسمح للمستخدم بتحوٌل البٌانات عبر البرمجٌة المتعددة وبٌئات األجهزة:قابلٌة النقل
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•

Complete projects on time and within budget
Late or over budget products can create serious pressure within a company and potentially mean
dissatisfied customers and loss of business to competitors

: إتمام المشارٌع على الوقت وضمن المٌزانٌة
انًُخدبث انًخأخشة أو األكثش يٍ انًٍزاٍَت ًٌكٍ أٌ حخهك ضغظ خذي داخم انششكت ويٍ انًخحًم خضبسة انعًالء انغٍش ساضٍٍ وفمذاٌ انعًم
ٍٍنهًُبفض
: “Usability measures” تدابٌر االستخدام
•
•
•

Define the target user community and class of tasks associated with the interface
Communities evolve and change (e.g. the interface to information services for the U.S. Library of
Congress)
5 human factors central to community evaluation:
‒ Time to learn
How long does it take for typical members of the community to learn relevant task?
‒ Speed of performance
How long does it take to perform relevant benchmarks?
‒ Rate of errors by users
How many and what kinds of errors are made during benchmark tasks?
‒ Retention over time
Frequency of use and ease of learning help make for better user retention
‒ Subjective satisfaction
Allow for user feedback via interviews, free-form comments and satisfaction scales
حعشٌف يدخًع انًضخخذيٍٍ انًضخهذفت وفئت انًهبو انًشحبطت يع انىاخهت
انًدخًعبث حخطىس وحخغٍش مثال انىاخهت نخذيبث انًعهىيبث نًكخبت انكىَدشس االيشٌكٍت
: خًش عىايم بششٌت يشكزٌت نخمٍٍى انًدخًع
الىقج للخعلم
كى يٍ انىلج ٌضخغشق عبدة يٍ اعضبء انًدخًع نخعهى انًهبو راث انصهت
سشعت االداء
 راث انصهتbenchmark كى يٍ انىلج ٌضخغشق نخُفٍز انـ
معذل االخطاء من قبل المسخخذمين
benchmark كى عذد االخطبء ويبهً أَىاعهب انخً حًج اخشاؤهب خالل يهبو انـ
راكشة قىيت على مش الزمن
االصخخذاو انًخكشس وصهىنت انًضبعذة فً انخعهى حدعم راكشة
انًضخخذو أفضم
الشضا الشخصي
انضًبذ نشدود أفعبل انًضخخذيٍٍ عبش انًمببالث انشخصٍت وانفىسيبث انًدبٍَت
ويمبٌٍش انشضب

•

•

•
•
•

‒
‒
‒
‒
‒

Trade-offs in design options frequently occur.
‒ Changes to the interface in a new version may create consistency problems with the
previous version, but the changes may improve the interface in other ways or introduce
new needed functionality.
Design alternatives can be evaluated by designers and users via mockups or high-fidelity
prototypes.
‒ The basic tradeoff is getting feedback early and perhaps less expensively in the development
process versus having a more authentic interface evaluated.
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المفاضلة  Trades-offفً خٌارات المصمم تحدث بشكل متكرر :
‒

•

تؽٌٌرات الواجهة فً اصدار جدٌد قد ٌخلق مشاكل اتساق مع االصدار السابق ,ولكن التؽٌرات قد تحسن الواجهة فً
طرق اخرى أو تقدٌم الوظائؾ الجدٌدة الالزمة

بدائل التصمٌم ٌمكن تقٌٌمها من قبل المصممٌن والمستخدمٌن عبر جهاز مؤقت أو نماذج أولٌة عالٌة الدقة :
‒

المفاضلة األساسٌة هو الحصول على ردود الفعل فً وقت مبكر ,وربما بأقل تكلفة فً عملٌة التطوٌر مقابل تقٌٌم واجهة
اكثر واقعٌة

دوافع االستخدام ”: “Usability motivations
Many interfaces are poorly designed and this is true across domains:
• Life-critical systems
‒ Air traffic control, nuclear reactors, power utilities, police & fire dispatch systems, medical
equipment
‒ High costs, reliability and effectiveness are expected
‒ Length training periods are acceptable despite the financial cost to provide error-free
performance and avoid the low frequency but high cost errors
‒ Subject satisfaction is less an issue due to well motivated users
أنظمة الحٌاة الحساسة :
‒
‒
‒
‒
‒

مراقبة المالحة الجوٌة  ,المفاعالت النووٌة  ,مرافق الطاقة  ,الشرطة وأنظمة اخماد الحرٌق و المعدات الطبٌة.
التكالٌؾ المرتفعة والموثوقٌة والفعالٌة المتوقعة
فترات التدرٌب الطوٌلة مقبولة بالرؼم من التكلفة المالٌة للتكرار المنخفض ولكن األخطاء عالٌة التكلفة.
الرضا الذاتً
هً مسألة او مشكلة اقل بسبب دوافع المستخدمٌن

Industrial and commercial uses
‒ Banking, insurance, order entry, inventory management, reservation, billing, and point-of-sales
systems
‒ Ease of learning is important to reduce training costs
‒ Speed and error rates are relative to cost
‒ Speed of performance is important because of the number of transactions
‒ Subjective satisfaction is fairly important to limit operator burnout
‒
االستخدامات الصناعٌة والتجارٌة :
‒
‒
‒
‒
‒

البنك والتأمٌن وإدخال االوامر وادارة المخزون واالحتٌاط والفواتٌر وأنظمة نقاط البٌع
سهولة التعلم مهمة للحد من تكالٌؾ التدرٌب
معدالت السرعة واالخطاء تكون نسبٌة للتكلفة
سرعة االداء مهمة لعدد المعامالت
الرضا الذاتً مهم تماما للحد من ارهاق الموظؾ
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Office, home, and entertainment applications
‒ Word processing, electronic mail, computer conferencing, and video game systems, educational
packages, search engines, mobile device, etc.
‒ Ease of learning, low error rates, and subjective satisfaction are paramount due to use is often
discretionary and competition fierce
‒ Infrequent use of some applications means interfaces must be intuitive and easy to use online
help is important
‒ Choosing functionality is difficult because the population has a wide range of both novice and
expert users
‒ Competition cause the need for low cost
New games and gaming devices!
 For example, Nintendo Wii
: تطبٌقات المكتب والمنزل والترفٌه

 أنظمة ألعاب الفٌدٌو والرزم التثقٌفٌة ومحركات البحث واالجهزة, معالجة النصوص واالٌمٌالت االلكترونٌة ومؤتمرات الكمبٌوتر
..النقالة إلخ
سهولة التعلم ومعدالت االخطاء المنخفضة والرضى ذاتٌا لها اهمٌة قصوى بسبب االستخدام ؼالبًا ما ٌكون تقدٌري والمنافسة
الشرسة
االستخدام الؽٌر متكرر لبعض التطبٌقات تعنً ان الواجهات ٌجب أن تكون بدٌهٌة وسهولة استخدام المساعدة على االنترنت أمر
مهم
االختٌار الوظٌفً امر صعب ألن السكان لدٌهم مجموعة واسعة لكال الطرفٌن المستخدمٌن البدائٌٌن والمستخدمٌن الخبراء
المنافسة تسبب الحاجة للتكلفة المنخفضة األلعاب الجدٌدة واجهزة االلعاب
Nintendo Wii مثل

•

‒
‒
‒
‒
‒

Exploratory, creative, and cooperative systems
‒ Web browsing, search engines, artist toolkits, architectural design, software development,
music composition, and scientific modeling systems
‒ Collaborative work
‒ Benchmarks are hard to describe for exploratory tasks and device users
‒ With these applications, the computer should be transparent so that the user can be absorbed
in their task domain
: استكشافً وابداعً وانظمة تعاونٌة
تصفح الوٌب ومحركات البحث ومجموعة أدوات الفنان
ًوالتصمٌم المعماري وتطوٌر البرمجٌات وتركٌب الموسٌقى وأنظمة التشكٌل العلم
ًالعمل التعاون
 أمر صعب لوصؾ المهام االستكشافٌة ومستخدمً االجهزةBenchmarks
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 الكمبٌوتر ٌجب ان ٌكون شفاؾ بحٌث ٌستطٌع المستخدم استٌعاب مجال اهتمامه,مع هذه التطبٌقات
•
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‒

Social-technical systems
‒ Complex systems that involve many people over long time periods
‒ Voting, health support, identity verification, crime reporting
‒ Trust, privacy, responsibility, and security are issues
‒ Verifiable sources and status feedback are important
‒ Ease of learning for novices and feedback to build trust
‒ Administrators need tools to detect unusual patterns of usage
: social-technical systems األنظمة االجتماعٌة التقنٌة
.األنظمة المعقدة التً تنطوي على العدٌد من الناس على مدى فترات زمنٌة طوٌلة
 والتحقق من الهوٌة واالبالغ عن الجرٌمة,ًالتصوٌت والدعم الصح
 واألمن هم من القضاٌا,  المسؤولٌة,  الخصوصٌة, الثقة
مصادر ٌمكن التحقق منها ووضع ردود الفعل أمور مهمة
سهولة التعلم للمبتدئٌن و ردود الفعل لبناء على الثقة
اإلدارٌٌن ٌحتاجون إلى ادوات للكشؾ عن انماط ؼٌر عادٌة

‒
‒
‒
‒
‒
‒

“Universal Usability” سهولة االستخدام عالمٌا
•

Physical abilities and physical workplaces
‒ Basic data about human dimensions comes from research in anthropometry
‒ There is no average user, either compromises must be made or multiple versions of a
system must be created
‒ Physical measurement of human dimensions are not enough, take into account dynamic
measures such as reach, strength or speed
‒ Screen-brightness preferences vary substantially, designers customarily provide a knob to
enable user control
‒ Account for variances of the user population's sense perception
‒ Vision: depth, contrast, color blindness, and motion sensitivity
‒ Touch: keyboard and touchscreen sensitivity
‒ Hearing: audio clues must be distinct
‒ Workplace design can both help and hinder work performance
: قذساحهم البذنيت وأماكن العمل الماديت
‒ البٌانات االساسٌة عن االبعاد البشرٌة التً تأتً من األبحاث فً االنثروبومترٌة
‒ ال ٌوجد شخص ٌبلػ معدله إما ٌجب أن ٌتم تنازالت أو ٌجب انشاء اصدارات متعددة من النظام
 وتأخذ فً االعتبار التدابٌر الدٌنامٌكٌة مثل الوصول والقوة والسرعة,‒ القٌاسات الفٌزٌائٌة لألبعاد البشرٌة لٌست كافٌة
‒ اداء سطوع الشاشة مفضلة بشكل ملحوظ جدا
‒ المصممٌن عادة ٌوفرون أزرار لتمكٌن تحكم المستخدم حساب الفروقات لإلدراك السكان الحسً للمستخدمٌن
: ‒ الرؤٌة
 العمق والتباٌن وعمى االلوان وحساسٌة الحركةo
: ‒ اللمس
 لوحة المفاتٌح وحساسٌة شاشة اللمسo
: ‒ السمع
 األدلة الصوتٌة ٌجب أن تكون بارزةo
‒ تصمٌم مكان العمل ٌمكنه المساعدة واعاقة اداء العمل معا
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CHAPTER 1:
Usability of Interactive Systems

•

Page |

The standard ANSI/HFES 100-2007 Human Factors Engineering of Computer Workstations (2007)
lists these concerns:
‒ Work-surface and display-support height
‒ Clearance under work surface for legs
‒ Work-surface width and depth
‒ Adjustability of heights and angles for chairs and work surfaces
‒ Posture - seating depth and angle; back-rest height and lumbar support
‒ Availability of armrests, footrests, and palmrests
: ) حسشد هزه المخاوف2007(  هنذست العىامل البششيت من محطاث العمل الحاسب اآلليANSI / HFES 100-2007 معياس
‒ سطح العمل وارتفاع دعم العرض
‒ إزالة تحت سطح العمل لألرجل
‒ سطح العمل عرٌض وعمٌق
‒ التعدٌل من ارتفاعات وزواٌا الكراسً وسطح العمل
‒ الوضعٌة عمق وزاوٌة المقعد؛ ارتفاع المسند ودعم اسفل الظهر
‒ تٌسٌر مساند للذراعٌن ومساند للقدمٌن ومساند للكفٌن

•

Cognitive and perceptual abilities
‒ The human ability to interpret sensory input rapidly and to initiate complex actions makes
modern computer systems possible
‒ The journal Ergonomics Abstracts offers this classification of human cognitive processes:
o Long-term and semantic memory
o Short-term and working memory
o Problem solving and reasoning
o Decision making and risk assessment
o Language communication and comprehension
o Search, imagery, and sensory memory
o Learning, skill development, knowledge acquisition, and concept attainment
: ًقدرات االدراك واالدراك الحس
‒ قدرة البشر على تفسٌر االدخال الحسً بشكل سرٌع والمبادرة فً االجراءات المعقدة تجعل أنظمة الكمبٌوتر الحدٌثة ممكنة
‒ ملخصات صحٌفة بٌئة العمل تقدم هذا التصنٌؾ من عملٌات االدراك البشري
 المدى الطوٌل والذاكرة الداللٌةo
 المدى القصٌر وذاكرة العملo
 حل المشكلة والمنطقo
 اتخاذ القرار وتقٌٌم المخاطرo
 لؽة التواصل والفهمo
 البحث والصور والذاكرة الحسٌةo
 اكتساب المعرفة مفهوم التحصٌل, تطوٌر المهارات, التعلمo
‒

They also suggest this set of factors affecting perceptual and motor performance:
o Arousal and vigilance
o Fatigue and sleep deprivation
o Perceptual (mental) load
o Knowledge of results and feedback
o Monotony and boredom
o Sensory deprivation
o Nutrition and diet
o Fear, anxiety, mood, and emotion
o Drugs, smoking, and alcohol
o Physiological rhythms
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:ً‒ هإالء اٌضب ٌمخشحىا بًدًىعت يٍ انعىايم انخً حإثش عهى اداء االدسان انحضً وانحشك
اإلثبسة وانٍمظت
انحشيبٌ يٍ انُىو واإلخهبد
»ًححًٍم اإلداسن انحضً «انعمه
.يعشفت انُخبئح وسدود انفعم
انشحببت وانًهم
انحشيبٌ يٍ اإلحضبس
انخغزٌت وانحًٍت
 انًزاج وانعبطفت,  انمهك, انخىف
 انخذخٍٍ وانكحىل, انًخذساث
اإلٌمبعبث انفضٍىنىخٍت
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‒

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

But note, in any application, background experience and knowledge in the task domain and the
interface domain play key roles in learning and performance
 خهفٍت انخدشبت وانًعشفت فً يدبل انًهبو ويدبل انىاخهت حهعب أدواسا أصبصٍت فً انخعهٍى واالداء, فً اي حطبٍك,َشخى انًالحظت

•

Personality differences
‒ There is no set taxonomy for identifying user personality types
‒ Designers must be aware that populations are subdivided and that these subdivisions have
various responses to different stimuli
‒ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
o extroversion versus introversion
o sensing versus intuition
o perceptive versus judging
o feeling versus thinking
: اإلختالفات الشخصٌة
‒ ال ٌوجد تصنٌؾ مجموعة لتحدٌد أنواع شخصٌة المستخدم
‒ المصممٌن ٌجب ان ٌكونوا على وعً بأن السكان مقسمٌن فرعٌا وان هذه التقسٌمات الفرعٌة لها استجابات متنوعة لحوافز مختلفة
 شخصٌة16 ( ٌشبه إختبار انماط الـMBTI)  االنبساط مقابل االنطواءo
)ً االستشعار عن بعد مقابل الحدس (حسًّ وحدسo
 االدراك مقابل الحكمo
) الشعور مقابل التفكٌر (العاطفة والمنطقo
• Cultural and international diversity
‒ Characters, numerals, special characters, and diacriticals
‒ Left-to-right versus right-to-left versus vertical input and reading
‒ Date and time formats
‒ Numeric and currency formats
‒ Weights and measures
‒ Telephone numbers and addresses
‒ Names and titles (Mr., Ms., Mme.)
‒ Social-security, national identification, and passport numbers
‒ Capitalization and punctuation
‒ Sorting sequences
‒ Icons, buttons, colors
‒ Pluralization, grammar, spelling
‒ Etiquette, policies, tone, formality, metaphors
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التنوٌع الثقافً :
‒ الحروؾ واألرقام والحروؾ الخاصة وعالمات التشكٌل
‒ الٌسار إلى الٌمٌن مقابل الٌمٌن إلى الٌسار مقابل االدخال العامودي والقراءة
‒ الصٌػ الرقمٌة والعمالت
‒ المقاٌٌس واألوزان
‒ أرقام التلٌفون والعناوٌن
‒ األسماء واأللقاب )(Mr., Ms., Mme.
‒ الضمان اإلجتماعً والهوٌة الوطنٌة وأرقام جواز السفر
‒ الكتابة بالحروؾ الكبٌرة والترقٌم
‒ الفرز المتسلسل
‒ اإلٌقونات واالزرار واأللوان
‒ صٌؽة الجمع والقواعد والتهجئة
‒ اآلداب السٌاسات النبرة التشكٌالت واإلستعارات
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Users with physical challenges
– Designers must plan early to accommodate users with disabilities
– Early planning is more cost efficient than adding on later
– Businesses must comply with the "Americans With Disabilities" Act for some applications
Older Adult Users
– Including the elderly is fairly easy
o Designers should allow for variability within their applications via settings for sound,
color, brightness, font sizes, etc. with less distracting animation
المستخدمٌن مع التحدٌات البدنٌة :
– ٌجب على المصممٌن التخطٌط مبكرا الستٌعاب المستخدمٌن ذوي اإلعاقة او العجز
– التخطٌط المبكر هو اكثر فعالٌة من حٌث التكلفة من االضافة الحقا
– االعمال ٌجب ان تتوافق مع قانون "االمرٌكان ذوي االعاقة" لبعض التطبٌقات
المتسخدمٌن البالغٌن الكبار :
– ٌنبؽً للمصممٌن السماح بالتؽٌرات داخل تطبٌقاتهم عبر اعدادات واللون والسطوع وحجم الخط وما إلى ذلك مع القلٌل من
االنٌمٌشن المُلفت

• Younger users
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“Goals for our profession” أهداف لمهنتنا
•

Potential research topics
– Reducing anxiety and fear of computer usage
– Graceful evolution
– Specification and implementation of interaction
– Direct manipulation
– Social media participation
– Input devices
– Online assistance
– Information exploration

•

Providing tools, techniques, and knowledge for system implementers
– Rapid prototyping is easy when using contemporary tools
– Use general or self-determined guideline documents written for specific audiences
– To refine systems, use feedback from individual or groups of users

•

Raising the computer consciousness of the general public
– Many novice users are fearful due to experience with poor product design
– Good designs help novices through these fears by being clear, competent, and nonthreatening
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: المىضىعاث البحثيت المحخملت
– انحذ يٍ انمهك وانخىف يٍ اصخخذاو انحبصب
– انخطىس انششٍك
– يىاصفبث وحُفٍز انخفبعم
– انًعبندت انًببششة
– انًشبسكت فً وصبئم اإلعالو اإلخخًبعٍت
– اخهزة اإلدخبل
– انًضبعذة عبش اإلَخشَج
– ئصخكشبف انًعهىيبث
: توفٌر األدوات والتقنٌات المعرفة لمنفذي النظام
النموذج االولً السرٌع ٌكون سهل عند استخدام االدوات المعاصرة
استخدام وثائق االرشاد المحددة مسبقا أو الشاملة المكتوبة لجمهور معٌن
لتنقٌة األنظمة استخدم ردود الفعل من مستخدم شخصً أو مجموعة من المستخدمٌن

–
–
–

: رفع الوعً بالكمبٌوتر من الجمهور العام
العدٌد من المستخدمٌن المبتدئٌن ٌخشون التجربة مع تصمٌم منتج سًء
)التصامٌم الجٌدة تساعد المبتدئٌن من خالل هذه المخاوفكونها واضحة كفؤ (مقتدرة
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