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  מחשב- תכן מנשקי אדם 53244
Human-Computer Interfaces Design 

  
  .2, שעות: הרצאה 2.0: נקודות זכות

  הנדסת אנוש, ארגון ותכנות המחשב דרישות קדם:
  

  תאור הקורס
-מחשב תוך דגש על תיכון ממוקד-י אדםמנשקתיכון הנדסת אנוש והקורס עוסק בעקרונות של 

תיכון ניתוח תפקיד, תיכון ממוקד משתמש לותהליכים למשתמש. בקורס יילמדו שיטות 
   ים.מנשקים שונים, מודלי ניווט, ואמצעים לבחינה והערכה של מנשקסוגי יוצגו , יםמנשק

  נושאי הקורס
- מכונה-הצגת הראייה המשולבת של מערכת אדם :מכונה-מבוא למערכת אדם .1

 ודולוגיות מחקר סביבה, הנדסת גורמי אנוש ומטרותיה, תהליך הנדסת אנוש, מת
 LUCID-משתמש ו- הגדרות תכן ממוקד .2
הגדרת המערכת: יעדים עסקיים, אוכלוסיית היעד, יעדי שמישות, אילוצים,  .3

 פונקציונאליות ותכנית עבודה 
 כלים אפשריים לאיסוף הנתונים: תצפית, ראיונות, ניסויים .4
 ניתוח דרישות המשתמש באמצעות בניית תרחישים .5
ניתוח מטלות היררכי, ניתוח זיקות, ניתוח ציר הזמן, שטף שיטות לניתוח תפקיד:  .6

 פעולה
 המשתמש וכיצד בונים אותו מנשקמהו המודל הקונספטואלי של  .7
 מודלי ניווט אפשריים, יתרונות וחסרונות .8
ים ממוחשבים: חוצצים, עץ, רשימה, תפריט, כפתורים, שדה, מנשקפקדים ובקרים ב .9

slider 
 יד)-מסכים קטנים (טלפון סלולרי, מחשב כףים במערכות ממוחשבות עם מנשק .10
 מחשב-בחינה והערכה של מנשקי אדם .11
12. Augmented Reality and Virtual Reality  
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