IT-201
(Human Computer Interaction)
Chapter 11 – Balancing Function and Fashion

:)Introduction( مقدمة
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:تجارب المستخدم تعلب دورا حاسما في التأثير على على قبول البرمجيات
.) لها حدودConversational messages(  رسائل المحادثة) والسيطرة عليهاpredictable( ) ويمكن التنبؤ بهcomprehensible(  التصميم يحتاج بأن يكون مفهوما.)controllable(
.)Information layout is important(  تخطيط معلومات مهمة.)Multi-window coordinate(  تنسيق نوافذ متعددة.) كبيرة وسريعة وألوان عالية الدقةdisplays(  تصميم عروض-

:)Error messages( رسائل الخطأ
or diagnostic ( ) أو التحذيرات التشخيصيةPhrasing of error messages( صيغة رسائل الخطأ
when dealing with (  وخاصة عند التعامل مع المبتدئين،)is critical( ) أمر بالغ األهميةwarnings
.)novices
:)Avoid( تجنب
.)that condemns user( ) التي تدين المستخدمimperious tone( ) نغمة طارئةa
.SYNTAX ERROR  أوWhat? :) مثلtoo generic( ) الرسائل التي تكون عامة جداb
.FAC RJCT 004004400400 :) مثلtoo obscure( ) الرسائل التي تكون غامضة جداc
:)Specificity( النوعية



:)User-centered phrasing( الصيغة التي ترتكز على المستخدم
.)initializing more than responding(  وتهيئة أكثر من استجابة،) يقترح مستخدم يتحكم بالواجهةa
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 )bينبغي للمستخدم بأن يكون لديه تحكم خالل كمية نظام المعلومات والتي توفر على سبيل المثال :نصائح
الشاشة ( ،)screen tipsزر مساعدة ألجل مساعدة سياق حساس ( )for context-sensitive helpأو
دليل مستخدم واسع النطاق على االنترنت (.)an extensive online user manual
 )cشركة الهاتف ()Telephone company؛ "نحن آسفون ،ولكننا غير قادرين على إكمال المكالمة كما تم
االتصال بها ( .)call as dialedالرجاء انهاء المكالمة ( ،)hang upوافحص رقمك ،أو التحقق من
رقمك ،أو استشارة ( )or consultالمشغل ألجل المساعدة "مقابل ( )versusارقام الهاتف الغير
مشروعة ( )illegal telephone numberاستدعاء مجهض ( .)Call abortedرقم الخطأ 583-
 .2R6.9استشير دليل المستخدم الخاص بك ألجل معلومات كثيرة ( Consult your user manual
.)further information
الشكل الفيزيائي المناسب (:)Appropriate physical format
 -1استخدام الحروف الكبيرة ( – )use uppercaseفقط للرسائل الموجزة ( )briefوالتحذيرات الجادة
(.)serious warnings
 -2تجنب كود االرقام ( – )avoid code numberإذا لزم األمر ( ،)if requiredتشمل ( )includeفي نهاية
الرسالة.
 -3الجدل ( )Debateحول أفضل مكان للرسائل .مثال يمكن أن يكون:
قرب حيثما تنشأ المشكلة (.)Near where problem arose
.i
وضعه في موقع متناسق ( )Placed in consistent positionعلى الجزء السفلي من الشاشة
.ii
(.)on bottom of screen
قريب من ( ،)Near toوليس حجب المعلومات ذات الصلة ( but not obscuring relevant
.iii
.)information
 -4االشارات الصوتية مفيدة ( ،)Audio signals usefulولكن قد تكون محرجة – مكان تحت سيطرة المستخدم.
تطوير الرسائل الفعالة (:)Development of effective messages
 )aالرسائل يجب تقييمها من قبل عدة أشخاص واختبارها مع مشاركين مناسبين ( with suitable
.)participants
 )bالرسائل يجب ان تظهر في دالئل المستخدم ( )user manualsوتكون معطاه بوضوح عالي ( and be
.)given high visibility
 )cالمستخدمين قد يتذكروا مرة واحدة عندما يواجهوا صعوبات مع نظام الكمبيوتر بدال من ()rather than
عشرين مرة عندما يذهب كل شيء بشكل جيد (.)when everything went well
 )dتوصيات (:)Recommendations
 -1زيادة االنتباه ( )Increase attentionلتصميم الرسالة.
 -2تأسيس جودة التحكم (.)Establish quality control
 -3تطوير االرشادات (:)Develop guidelines
 -4تنفيذ اختبار قابلية االستخدام (.)Carry out usability test
 -5جمع بيانات اداء المستخدم (.)Collect user performance data
:Error Messages Product
 :1أن تكون محددة ودقيقة قدر االمكان ( ،)Be a specific and precise as possibleتحديد الضرورة
( ،)Determine necessaryرسائل الخطأ ذات الصلة (.)relevant error messages
 :2أن تكون بناءة ( .)Be constructiveإشارة ( )indicateإلى ما يحتاج المستخدم القيام به.
 :3استخدمة نغمة ايجابية .تجنب االدانة ( .)Avoid condemnationكن مهذب (.)Be courteous
 :4أختر الصيغة التي ترتكز على المستخدم ( .)Choose user-centered phrasingحالة المشكلة ( State
 ،)problemالسبب ( ،)causeالحل (.)Solution
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 :5النظر ( )Considerفي المستويات المتعددة من الرسائل .حالة الموجز ( ،)State briefالمعلومات الكافية
( )sufficient informationللمساعدة في اتخاذ االجراءات الصحيحة ( to assist with the corrective
.)action
 :6الحفاظ على األشكال النحوية المتناسقة ( )Maintain consistent grammatical formsوالمصطلحات
( )Terminologyواالختصارات (.)abbreviations
 :7الحفاظ على الشكل المرئي المتناسق ( )Maintain consistent visual formatووضع الحالة
(.)placement
:Error Messages Process
 -1زيادة االنتباه ( )Increase attentionلتصميم الرسالة.
 -2تأسيس جودة التحكم (.)Establish quality control
 -3تطوير االرشادات (:)Develop guidelines
 -4تنفيذ اختبار قابلية االستخدام (.)Carry out usability test
 -5جمع بيانات اداء المستخدم (.)Collect user performance data

التصميم الغير مجسم (:)Non-anthropomorphic design


Slide 9




Slide 10



االهتمامات (:)Concerns
 سمات الذكاء واالستقاللية وحرية االرادة ( )Attributes of intelligence, autonomy, free willوماإلى ذلك يمكن أن يخدع ويخلط ويضلل المستخدمين (.)can deceive, confuse, and mislead users
 من المهم توضيح الفروقات بين الناس والكمبيوترات. يجب على المستخدمين والمصممين تقبل المسؤولية ( )accept responsibilityعن اساءة استخدام ( for )misuseالكمبيوتر.
 على الرغم من جاذبية ( )Although attractive toبعض الناس ،يمكن لواجهة مجسم ( an )anthropomorphic interfaceبأن ينتج قلق في اآلخرين (:)can produce anxiety in others
 يمكن للكمبيوترات أن تجعل الناس يشعرون بالغباء (.)feel dumb
 بنبغي على الكمبيوترات أن تكون شفافة ( )transparentوتدعم التركيز ( support
 )concentratingعلى المهمة في متناول اليد.
  Mature technologyينبغي أن يتجنب .Mumford’s obstacle of animism  Anthropomorphic interfacesقد تشتت المستخدمين (.)may distract usersطابع  Clippetمايكروسوفت المشؤوم كان الهدف منه توفير اقتراحات مساعدة:
 )aممتع بعض الشيء ( )Amused someولكنه مزعج كثيرا (.)but annoyed many
 )bعقبة مدمرة (.)Disruptive interference
 )cتفتقر ( )Lackedالتعبيرات العاطفية المناسبة (.)appropriate emotional expressions
دوافع واجهات األنثرومورفيك ( )Advocates of anthropomorphic interfacesتقترح أنها قد تكون أكثر
فائدة كالمعلمين ومندوبي المبيعات ( )salespeopleوالمداوين ( )therapistsوشخصيات الترفيه
(.)entertainment figures
تصميم بديل ( )An alternative designهو لتقديم مؤلف انساني من مجموعة ( is to present a human
 )author of a packageمن خالل صوت أو فيديو مسجلة مسبقا (.)prerecorded
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توجيهات (:)Guidelines
 )1كن حذرا في تقديم أجهزة الكمبيوتر من الناس.
 )2تصميم واجهات مفهومة ( )comprehensibleويمكن التنبؤ بها ( )predictableوالسيطرة عليها
(.)controllable
 )3استخدام أناس مناسبين للمقدمات أو التوجيهات (.)Introductions or guides
 )4استخدام الشخصيات الكرتونية ( )cartoon charactersفي األلعاب أو برمجيات األطفال ،ولكن عادة ليس
في مكان آخر (.)but usually not elsewhere
 )5توفير لمحات عامة تركز على المستخدم ( )Provide user-centered overviewsألجل التوجيه واالغالق
(.)for orientation and closure
 )6ال تستخدم ضمائر "أنا" ( )“I” pronounsعندما يستجيب الكمبيوتر ألفعال البشر.
 )7أستخدم " "youلتوجيه المستخدمين ( ،)to guide usersأو فقد حالة الوقائع (.)or just state facts

تصميم عرض (:)Display design
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تصاميم العرض الفعالة ( )Effective display designsيجب أن توفر جميع البيانات الضرورية ()necessary
في التسلسل المالئم ( )in the proper sequenceلتنفيذ المهمة.
فئات مولت وسانو لمبادئ التصميم (:)Mullet and Sano’s categories of design principles
 -1األناقة والبساطة ( :)Elegance and Simplicityالوحدة والصقل واللياقة ( unity, refinement and
.)fitness
 -2المقياس والتباين والنسبة ( :)Scale, Contrast and Proportionالوضوح والتناغم ( clarity,
 )harmonyوالنشاط والكبح (.)activity and restraint
 -3هيكل تنظيمي ومرئي ( :)Organization and Visual Structureالتجمع والتسلسل الهرمي ( grouping,
 )hierarchyوالعالقة والتوازن (.)relationship and balance
 -4وحدة القياس والبرنامج ( :)Module and Programالتركيز والمرونة ( )Focus, flexibilityوالتطبيق
المتناسق (.)and consistent application
 -5صورة وتمثيل ( :)Image and Representationالفورية والعمومية ()Immediacy and generality
والتماسك والتوصيف (.)cohesiveness and characterization
 -6أسلوب ( :)Styleالتميز والنزاهة ( )distinctiveness, integrityوالشمولية والمالئمة
(.)comprehensiveness and appropriateness
تخطيط الحقل (:)Field Layout
 )aالمساحات الفارغة ( )Blank spacesوالخطوط المنفصلة ( )separate linesيمكن أن تميز الحقول ( can
.)distinguish fields
 )bأسماء في أمر ترتيب زمني ( ،)Names in chronological orderترصيف التواريخ ( alignment of
 ،)datesفواصل التاريخ المألوف (.)familiar date separators
 )cالتسميات ( )Labelsتساعد الجميع ولكن تكرار المستخدمين (.)but frequent users
 )dتميز التسميات ( )Distinguish labelsمن البيانات مع الحالة ( boldfacing ،)with caseوما إلى ذلك.
 )eلو كانت الصناديق المتاحة التي يمكن استخدامها لجعل العرض أكثر جاذبية (،)more appealing display
لكنها تستهلك مساحة الشاشة (.)but they consume screen space
 )fتحديد شكل التاريخ ( )Specify the date formatللجماهير الدولية (.)for international audiences
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 )gالفئات الترميزية األخرى ( – )Other coding categoriesتظليل الخلفية (،)background shading
واللون ،وااليقونات الرسومية (.)graphical icons
نتائج تجريبية (:)Empirical results
 )1الشكل المنظم ( )Structured formمتفوق على الشكل القصصي (.)superior to narrative form
 )2تحسين تسميات البيانات ( ،)Improving data labelingوتجميع ( )clusteringالمعلومات ذات الصلة،
واستخدام المسافة البادئة والتسطير الخطي (،)using appropriate indentation and underlining
وترصيف القيم الرقمية ( ،)aligning numeric valuesوازالة األحرف الغريبة يحسن االداء
(..)eliminating extraneous improves performance
 )3مرات االداء ( )Performance timesتحسن مع عروض اقل واكثر كثافة ( with fewer, denser
 )displaysللمستخدمين الخبراء.
 )4محتويات الشاشة ينبغي ان تحتوي فقط على معلومات مهمة ذات صلة (.)only task-relevant info.
 )5موقع متناسق ( )Consistent locationوهيكلة ( )structureومصطلحات ( )terminologiesعبر
المعروضات المهمة (.)across displays important
 )6تسلسالت المعروضات ( )Sequences displaysينبغي أن تكون مماثلة طوال النظام ( should be
 )similar throughout the systemللمهام المماثل (.)for similar tasks
مقاييس العرض المعقد (:)Display-complexity metrics
 على الرغم من معرفة مهام المستخدمين وقدراتهم هو المفتاح لتصميم شاشات العرض الفعالة والموضوعيةومقاييس الـ  automatableمن الشاشة المعقدة هي وسائل جذابة (.)are attractive aids
في  1997قام  Tullisبتطوير أربع مقاييس مهام مستقل ( )four task-independent metricsللعروض
االبجدية (:)for alphanumeric displays
 -1الكثافة الكلية (.)Overall Density
 -2الكثافة المحلية (.)Local Density
 -3التجميع (.)Grouping
 -4التخطيط المعقد (.)Layout Complexity
 في  1993قام  Searsبتطوير مقياس مهمة مستقلة تسمى بـ  Layout appropriatenessلتقييم ما إذا كانالـ  spatial layoutيكون في تناغم ( )in harmonyمع مهام المستخدمين.

تصميم صفحة الويب (:)Web page design
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أعلى عشرة أخطاء ( )Top Ten Mistakesمعروضة على الويب من المعلومات:
 -1دفن المعلومات بعمق جدا في موقع الويب (.)Burying information too deep in a web site
 -2الحمولة الزائدة للصفحات ( )Overloading pagesمع كثير من المواد (.)with too much material
 -3توفير غير مالئم ( )Providing awkwardأو تنقل مربك (.)or confusing navigation
 -4وضع معلومات في أماكن غير متوقعة على الصفحة.
 -5ال يجعل الروابط ( )Not making linksظاهرة وواضحة (.)obvious and clear
 -6تقديم معلومات في جداول سيئة (.)in bad tables
 -7جعل النصوص صغيرة جدا بحيث العديد من المستخدمين ال يستطيعون قراءتها.
 -8استخدام تركيبات االلوان ( )using color combinationsللنصوص بحيث المستخدمين ال يستطيعون
القراءة.
 -9استخدام نماذج سيئة (.)Using bad forms
 -10اخفاء أو عدم توفير ميزات ( )featuresالتي قد تساعد المستخدمين.
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العديد من التوجيهات ( )Numerous guidelinesلمصممي الويب تكون متاحة على الويب ويمكن دمجها
( )can be incorporatedفي عملية التصميم الخاص بك لضمان التناسق ()to ensure consistency
وااللتزام بالمعايير الناشئة (.)and adherence to emerging standards
أمثلة ضمنية ،ولكن ال تقتصر على (:)but are not limited to
The Java Look and Feel Design Guidelines, Second Edition (Sun, 2001) -1
Sun’s Web Design Guide (Sun, 2008) -2
The National Cancer Institute’s Research-Based Web Design & Usability Guidelines -3
)(NCI, 2008
The World Wide Web Consortium’s Web Accessibility Initiative (WAI, 2008) -4
The Web Style Guide (Lynch and Horton, 2008) -5
هناك العديد من مواقع الويب التي تعنون تصميم الويب ،وتم انشاء بعضها كمرافقات ( )as combinationلكتب
ذات صلة:
 )Web 2.0 How-To Design Guide (Hunt, 2008 )Web Bloopers (Johnson, 2003KillerSites.com (Siegel, 1997) -

تصميم نافذة (:)Window Design
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مقدمة (:)Introduction
 المستخدمين يحتاجون إلى الرجوع ( )to consultللمصادر المتعددة بشكل سريع. يجب تعطيل الحد األدنى من مهمة المستخدم (.)Must minimally disrupt user’s task مع العروض الكبيرة ( ،)With large displaysوحركة العين والرأس والرؤية ( eye-head movement )and visibilityهي مشاكل.
 مع العروض الصغيرة ( ،)With small displaysنوافذ صغيرة جدا لتكون فعالة. الحاجة لتقديم ( )Need to offerللمستخدمين المعلومات الكافية ( )sufficientوالمرنة ( )flexibilityالنجازالمهمة ( ،)to accomplish taskبينما التقليل من اجراءات نافذة التدبير المنزلي ( while reducing
 ،)window housekeeping actionsتشتت فوضوي ( ،)distracting clutterحركة العين والرأس
(:)eye-head movement
Opening, closing, moving, changing size o
 oالوقت الذي يقضيه في التعامل مع الويندوز بدال من المهمة.
 يمكن تطبيق ( )Can applyاستراتيجية التعامل المباشر ( )direct-manipulating strategyللويندوز.  – Roomsهو شكل من أشكال  window macroالتي تمكن المستخدمين من تحديد االجراءات على عدةنوافذ في وقت واحد.
تنسيق نوافذ متعددة (:)Coordinating multiple windows
 )aالمصممين قد يخترقوا ( )may breakخالل الجيل القادم من مديري الويندو وذلك بواسطة تطوير تنسيق
الويندوز ( .)by developing coordinate windowsبحيث يظهر الويندوز ويتغير محتوياته وتغلق
كنتيجة مباشرة الجراءات المستخدم في مجال المهمة (.)in the task domain
 )bاالجراءات التسلسلية يمكن انشاؤها من قبل المصممين ،أو من قبل المستخدمين مع ادوات برمجة
المستخدم النهائي.
 )cدراسة متأنية ( )A careful studyمن مهام المستخدم يمكن أن يؤدي إلى احداثيات مهمة محددة (task-
 )specificالمبنية على تسلسل االجراءات.
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 )dتنسيقات مهمة (:)Important Coordinations
 -1التمرير المتزامن (.)Synchronized scrolling
 -2التصفح الهرمي (.)Hierarchical browsing
 -3فتح  /اغالق نوافذ معتمدة (.)Opening / closing of dependent window
 -4حفظ  /فتح حالة الويندو (.)Saving / opening of window state
متصفح الصور (:)Image browsing
  A two-dimensional cousinللمتصفح الهرمي: -1العمل مع الصور الكبيرة.
 -2نظرة عامة ( )Overviewفي نافذة واحدة (السياق  ،)context :والتفاصيل في نافذة أخرى (التركيز :
.)focus
 -3حقل صندوق العرض في النظرة العامة (.)Field of view box in the window
 -4السير في عرض التفاصيل ( ،)Panning in the detail viewوتغيير حقل صندوق العرض.
 -5تطابق نسب جانب ( )Matched aspect ratiosبين حقل صندوق عرض وعرض التفاصيل.
 تصميم متصفحات الصور ينبغي أن تكون محكمة ( )should be governedمن قبل مهام المستخدمين ،حيثيمكن تصنيفها على النحو التالي:
جيل الصور.
.i
Open-ended exploration
.ii
التشخيص (.)Diagnostics
.iii
التنقل (.)Navigation
.iv
المراقبة (.)Monitoring
.v
إدارة دور الشخصية (:)Personal role management
 تصميم  role centeredيؤكد مهام المستخدمين ( )emphasized the users’ tasksبدال من التطبيقاتوالوثائق:
 بيان الرؤية (.)Vision statement
 مجموعة من الناس (.)Set of people
 مهمة التسلسل الهرمي (.)Task Hierarchy
 جدول (.)Schedule
 مجموعة من الوثائق (.)Set of documents
 متطلبات ادارة دور الشخصية تتضمن: -1دعم  a unified frameworkلتنظيم المعلومات وفقا ألدوار المستخدمين ( ’according to users
.)roles
 -2توفير  a visual, spatial layoutالتي تطابق المهام.
 -3دعم اجراءات الـ  multi-windowللترتيب السريع للمعلومات (.)for fast arrangement of info.
 -4دعم الـ  information accessمع معرفة جزئية من سماتها االسمية والمكانية والزمنية والمرئية ( its
 )nominal, spatial, temporal, and visual attributesوالعالقات لالجزاء االخرى من
المعلومات.
 -5السماح للتبديل واالستئناف السريع ( )fast switching and resumptionبين األدوار.
 -6حرية مصادرة معرفة المستخدم ( )Free user’s cognitive resourcesللعمل على اجراءات مجال
المهمة بدال من اجرءات مجال الواجهة.
 -7استخدام مساحة الشاشة بشكل فعال ومثمر ( )efficiently and productivelyللمهام.
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التوجيهات في استخدام االلوان (:)Guidelines for using color
 )1استخدام اللون باعتدال (.)Use color conservatively
 )2الحد ( )Limitمن عدد ومقدار االلوان.
 )3ادراك قوة اللون ( )Recognize the power of colorللمهام السريعة أو البطيئة.
 )4ترميز اللون ( )Color codingينبغي أن تدعم المهام.
 )5ترميز اللون ينبغي أن يظهر الحد االدنى لجهد المستخدم.
 )6ترميز اللون ينبغي أن يكون تحت سيطرة المستخدم.
 )7تصميم المونوكروم أوال (.)Design for monochrome first
 )8النظر في احتياجات المستخدمين الذين يعانون من االلوان ( Consider the needs of color-deficient
.)users
 )9اللون يمكن أن يساعد في التنسيق (.)Color can help in formatting
 )10يكون متناسق في الترميز اللوني (.)Be consistent in color coding
 )11يكون في حالة تأهب للتوقعات الشائعة حول أكواد االلوان ( Be alert to common expectations
.)about color codes
 )12يكون في حالة تأهب للمشاكل مع االقتران بين االلوان (.)Be alert to problems with color pairings
 )13استخدام تغيير اللون لالشارة إلى تغيير الحالة (.)Use color changes to indicate status changes
 )14استخدام اللون في العروض الرسومية لزيادة كثافة المعلومات ( Use color in graphic displays for
.)greater information density
فوائد استخدام االلوان (:)Benefits of using color
 -1االلوان المتنوعة تكون مهدئة أو مصيبة ( )are soothing or strikingللعين.
 -2اللون يمكن أن يحسن العرض الممل (.)an uninteresting display
 -3اللون يسهيل التمييزات الخفية ( )Facilitates subtle discriminationsفي العروض المعقدة.
 -4كود اللون يستطيع التأكيد على التنظيم المنطقي للمعلومات ( can emphasize the logical
.)organization of info.
 -5ألوان معينة تستطيع لفت االنتباه للتحذيرات (.)draw attention to warnings
 -6ترميز االلوان تستطيع استحضار العديد من ردود االفعال العاطفية ( can evoke more emotional
 )reactionsللبهجة أو االثارة أو الخوف أو الغضب (.)of joy, excitement, fear, or anger
خطورة استخدام االلوان (:)Dangers of using color
 )aاقتران االلوان ( )Color pairingsقد يسبب المشاكل.
 )bدقة االلوان قد يحط على االجهزة االخرى (.)Color fidelity may degrade on other hardware
 )cالطباعة أو المحادثة لبعض الـ  mediaقد يكون مشكلة.
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