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 עיצוב ממשקי משתמש שם הקורס

 3500871 מספר הקורס

 ף סמסטר א'"תש שנה וסמסטר

 ש"ש  2 נ"ז   2 היקף הקורס

 תכנות מערכות – 2תכנות  דרישות קדם

 

 סגל ההוראה

 אחרי השיעור בתיאום מראש שעת קבלה: yonit@shenkar.ac.il :מייל יונית רושור "ד שם המרצה

 

 פרטי הקורס

 ,באופן מקצועי ןגדולות, הצגת מערכות תוכנהרוחבית ועומקית פונקציונאלית  אפייןלת ויכולפיתוח  מטרות הקורס

 והכנה לפיתוח.הערכת אפיון פונקציונאלי של מערכות קיימות, 

 הקורסתיאור 

 

מתוך הבנה  ;ברמה בינלאומית , המצופים לספק מוצרים ומערכותמהנדסיםמנקודת מבט של 

תוך מודעות לחשיבות הנראות של מ ;יהוויזואלמתקדם יד ביד עם העולם  הטכנולוגישהעולם 

תוכנן הקורס הזה, המשנה את תפיסתנו, ראייתנו  -שאנחנו מאפיינים ומפתחים ההנדסייםהמוצרים 

 ורמת הביקורתיות שלנו, כמתכנתים, על התוצר שאנחנו מציגים. 

 חוויית משתמש, וכיצד עקרונות אלו מיושמים בתכנוןבהנדסת אנוש, הקורס יעסוק בהכרת עקרונות 

ממשקים. הסטודנטים ילמדו להכיר את מגבלות היכולת הקוגניטיבית של פונקציונאלי של מערכות ו

שקים שונים, מורכבים ואינטראקטיביים, תוך התייחסות למסך מהאדם, שימושיות, כיצד מתכננים מ

 הרחב, לטאבלטים ולמובייל.

 הסטודנטים יבחרו מערכת לאפיון, ויעסקו במהלך הסמסטר, בין היתר, באפיון פרסונות, מטרות,

user-flow .ותכנון מסכי המערכת 

 -יהיה מורכב מ טיפוס של המערכת. אב טיפוס זה-שילווה אב FRSמסמך אפיון פרויקט הקורס יכלול 

wireframes  הכוללים מספר אפשרויות דינאמיות םואינטראקטיבייעם קונספט גרפי, קריאטיביים ,

נדסת ווב הפרויקטים מפותחים בקורס "מבוא להכל . , אדפטיביות וקסטומיזציהלפלטים תלויי קלט

 .ומוערכת וענן" ורמת המורכבות נמדדת

 שיטות ההוראה

 

פונקציונאלי של ממשק הקורס ישלב לימוד של חומר תיאורטי, יישום של ממשקים שונים, אפיון 

 טיפוס, מלווה במסמך אפיון של המערכת. -והצגתו באופן מקצועי באב

צגות עשירות ומפורטות. במהלך הקורס הקורס מועבר בהרצאות פרונטאליות המלוות בהדגמות ובמ

רספונסיבית מקצועית  פן מובנה בשלבים, עד להגשת מערכתנאפיין ונתכנן את פרויקט הקורס באו

 בשני שלבים.
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  אפיוןבחוויית משתמש, וכיצד עקרונות אלו מיושמים בהנדסת אנוש, הכרת עקרונות  .1 תוצרי למידה

 תוכנה דרישות פונקציונאליות של מערכת אפייןלולת יכ .2

 לות למסך הרחב, לטאבלטים ולמוביישקים מורכבים ואינטראקטיביים, תוך התייחסממ םיוןא .3

 מקצועי FRS הנדסי כתיבת מסמך .4

  בעמדה בכנס אב טיפוסיכולת הצגת  .5

 נקודת מבטו של המשתמשחשיבה מערכתית, המשלבת תפיסה טכנולוגית הנדסית מ .6

לפחות, וציון סופי  60 מבחןלפחות בשלב השני של הפרויקט, ציון  60ציון צלחה בקורס דורשת ה דרישות מעבר

 .60 לפחות משוקלל

   הרכב הציון

  אי הגשה במודול גורר הפחתת נקודות מהציון .0איחור תמיד גורר ציון 

 הגעה להגשות הפרונטליותי א .תאני קובעשבמועד  מציג ממסלולים גמיש ורגיל מעורב וגז

 5% ביחידים תרגיל חימום

 5% בזוגות תרגיל הערכת ממשק קיים

 20% בזוגות 1שלב  פרויקט הגשת

 35% בזוגות 2שלב  פרויקטהגשת 

 35% אמריקאי מבחן

 וחשיפה נק' בונוס highway to high-tech 5בכנס הצגה 

 על פי תקנון שנקרנוכחות בשיעורים  נוכחות
וב הקורסים מועברים באופן פרונטלי, מתוך הנחה כי הסטודנט נוכח בשיעורים, קורא את חומר ר

במהלך השיעור. אי לכך, כל שנאמר ושמוצג בשיעור, בין  הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיונים
ידי המרצה בהרצאה, בתשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך דיון שנערך בכיתה,  -אם על

מהווה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח בקיאותו בחומר זה, במבחן או 
 .בכל מטלה אחרת שתוטל עליו

 

 הלימודנושאי 

 או עבודה כיתתית מטלה נושא נלמד שבוע

1 

 מבוא והכרות

  ,ממשקתוכנה, מוצר, מערכת 

 דיגיטלייםו שקים פיזייםממ 

 פלטפורמות 

 חדשנות 

  הממשקים שילוו אותנו עד פרויקט הגמר בתואר 

 פרויקט הקורסו לפרויקטים משנים קודמות דוגמאות 
 

 

2  עבודה כיתתית על פרויקט הקורס תולדות הנדסת אנוש 
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 תהליכים במערכת, פלטפורמה ,מערכת 

 סוגי מערכות 

 השלבים בפרויקט תוכנה 

 הבעיה, המטרה והגישה לפתרוןקט הקורסרויפ : 

3 

 Human Computer Interaction -האדם ב

 מודלים תפיסתיים 

 עיבוד מידע 

 מודלים נפשיים 

 עומסים מנטליים 

 מודלים לקבלת החלטות 

 חוק מילר 

 הגשת הצעות פרויקט הקורס 

4 

 Human Computer Interaction -המחשב ב

 שיטות וטכנולוגיות קלט 

 חיישנים: תמיכה בקלט אינטראקטיבי 

 סוגי מסכים ופלטפורמות 

 טכנולוגיות 

 נתונים, מידע וידע 
 

 Human Computer Interaction -האינטראקציה ב

 עקרונות עיצוב אינטראטיבי 

  בין אדם למחשב פעולות הגומליןעיצוב 

 Affordance, Signifier 

  והמודל הקונספטואליהמודל התפיסתי 

 Fitss Law 

 

5 

 על פי נורמן ועל פי נילסן שימושיות ,heuristic evaluation 

 Prototyping 

 FRSדרישות פונקציונאליות, תרשימי אפיון , 

 Wire frames 

 כלי העבודה שלנו 

  להגשה 1הסבר על תרגיל 

דדליין אחרון לאישור קבוצות ונושאים 

  לפרויקט הקורס

 הצגת הפרויקט במשפט
 

 תרגיל חימוםקבלת 

6 
  מערכתהשלבי תהליך עיצוב ממשקי 

  עיצוב ממוקד משתמש 

 פרסונות 

 עבודה כיתתית על פרויקט הקורס
 החימוםהצגת תרגיל 

 סבב שני הצגת הפרויקט במשפט

7 

 FRS – תחילת עבודה בכיתה 

 Top level design 

 ארכיטקטורת מידע 

 Big Data שקים מרובי תוכןמומ 

 הצגת הפרסונות
 

8 

 סוגי מסכים 

 ה- layout 

 התמצאות וניווט 

 יפושח 

 

9 
 תוכן הוא המלך 

 הטופס 

  :תרגולהכנה להגשה ראשונה 
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 FRS 30.12/3.1מסמך אפיון  טיפוס של שלושה מסכים ראשונים +-: אבהגשה ראשונה 10

11 

 נתונים, מידע וידע 

 סוגי מערכות ופלטפורמות 

 Responsive Design  

 וטרנדים  השראות 

 הגשה ראשונה + מסמך האפיון ודוגמאות: הוראות FRS 

 

   עקרונות עיצוב ויזואלי 12

13 

 שקיםממ בדיקת 

 שקיםממ הערכת 

 מערכות אדפטיביות 

 Customization 

  הוראות ודוגמאותופיתסהגשה עמוד הכניסה ל תכנותלהנחיות , 

 

 27.1/31.1 יםdeviceהגשה סופית לשני  14
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