שיעור  -2+1מהו ממשק אדם מכונה?
הנדסת גורמי אנוש -יישום ידע אודות יכולות ומגבלות אנושיות לצורך עיצוב מוצרים ,תהליכים ,מערכות,
וסביבות עבודה.
מערכת אדם מכונה -שילוב בין אדם אחד או יותר ורכיב פיזי אחד או יותר הבאים באינטראקציה לצורך
השגת מטרה.
ממשק אדם מכונה לא חייב להיות חשמלי .ישנה אפשרות שהמערכת תהיה מכנית .המערכת תוגדר
כממשק כאשר יש אינטראקציה ,העברת מידע בין האדם למכונה .בקורס נעסוק באינטראקציה חשמלית
בלבד.
בהנדסת אנוש אנו מסתכלים על המערכת אך יש להסתכל גם על המשתמשים במערכת ועל הסביבה.
יש לבחון גם את הסביבה -האם היא פשוטה ,מורכבת ,משתנה?
מטרת הנדסת אנוש היא ביצוע מיטבי של המשימה.
בניתוח אדם מכונה יש לנתח גם את הנהלים( .מה מותר מה אסור) זהו חלק מניתוח הסביבה.
כיצד אני מודדת את הצלחת המכונה -הצלחה ,איכות ,יעילות (עלות ,זמן) ,בטיחות ,שביעות רצון.
כאשר אנו מנתחים מערכת ,הנחה בסיסית -המשתמש לא לוקח אחראיות -אנו נתייחס למשתמש כאידיוט
גמור .אף פעם לא ננתח מקרה ונגדיר כי הייתה טעות של האדם .הנדסת אנוש נועדה להתריע מראש על
המצבים הכי גרועים שיכולים לקרות וכדי שיהיו מינימום טעויות.
למה צריך הנדסת גורמי אנוש? כדי למנוע תאונות ,שיהיה לנו שימוש יעיל ,נוח ,מהיר וזול .ושומר על
איכות הסביבה ,איכות האדם ואיכות החיים.
מתי מתחילים לתכנן? לפני הטעויות .נתחיל לתכנן את הממשק עם האדם .נסתכל על הנדסת אנוש כבר
בשלב התכנון (לא אחרי כשהמערכת יוצאת לשוק ויש טעויות) מהנדס גורמי אנוש צריך חשיבה הנדסית.
ההבחנה הבסיסית ביותר -מאיפה לאיפה עובר המידע? (מהי מערכת אדם מכונה?)
כאשר אנו מדברים על אינטראקציה בין אדם למכונה יש
להתייחס לשני מושגים:
 .1בקרים -מעבירים מידע מהאדם למכונה.
סוגי בקרים -חיישנים ,כפתורים ,לחצנים וכו'.
 .2תצוגות -מעבירות מידע מהמכונה לאדם .יכולה להיות
ויזואלית ,אודיטורית (שמע) ,טקטאלית (משהו שזז),
יכול אפילו להיות ריח.
מה משפיע על טיב האינטראקציה?
 .1סביבה -מוסיפה לאדם מידע ואילוצים (על ההתנהגות ,מעבר למגבלות האדם) .הסביבה גם
משפיעה על אופן תפעול הבקרים וגם מוסיפה מידע ,מעבר למידע המועבר מהמכונה דרך
התצוגות.
 .2אדם
 .3מכונה
אלה הם האלמנטים ליצור ממשק טוב וממשק טוב יותר:
 .1הופך את השימוש לבטוח יותר.
 .2הופך את השימוש ליעיל יותר ,מונע טעויות.
כדי לעצב ממשק טוב צריך להכיר היטב את  3המרכיבים :להכיר את המשתמשים ,להבין היטב את
היכולות והמגבלות שלהם ואת מטרות השימוש שלהם במכונה ,איזה תפקיד המכונה אמורה למלא עבורם,
וכן לאפיין את הסביבה ואת האילוצים שהיא מטילה על השימוש .ממשק טוב יתחשב בכל אלה.
מה זה ממשק טוב? ממשק טוב הוא ממשק שממקסם את הגשמת מטרות השימוש.
כדאי לעשות את הדברים נכון מההתחלה )) ROI (returen on investmentהחזר השקעה( .
כלל האצבע :כשמוצר כבר בפיתוח ,תיקון בעיה יעלה פי  10מאשר תיקון אותה בעיה בזמן התכנון.

הנחות בסיסיות בעיצוב ממשק אדם-מכונה:
•

הגורם האנושי הוא לא האשם לטעות.

•

עיצוב נכון יוריד את ההסתברות לטעות.

•

עיצוב נכון :יהפוך את השימוש לבטוח יותר ,יעיל יותר ,יוריד טעויות ,יוריד עלויות.

•

להאשים את הגורם האנושי תמיד אפשר ,אבל אנחנו לא מחפשים אשמים ,אלא מחפשים פתרון.

מודל כללי של איך מתנהל תהליך של הנדסת אנוש .
אז איך עושים את זה?
אפיון המערכת -מאפיינים את המערכת
 .1אפיון התפקיד
 .2אפיון הסביבה (סביבה של רכב -כביש ,תאורה חיצונית משתנה,
רעש בסביבה)
 .3אפיון המשתמשים (משתמש ברכב -טווח גיל :נהגים מגיל  17עד
אובדן יכולת נהיגה ,לא כולם אותו מגדר ,לא כולם בעלי אותו רמת
משכל ,איך אפשר לאפיין את המשתמשים? מה משותף? כולם עברו
טסט וכולם עברו תיאוריה).
משתמש ראשי -מי שתמיד משתמש במערכת.
משתמש משני -מי שמושפע מהמערכת.
לאחר אפיון המערכת ננסה לעצב את המערכת מחדש .בכל סוג של מכשיר עושים סימולטור\ אב טיפוס
ומנסים ,בוחנים את המערכת על משתמשים ,רואים איך המשתמשים נמצאים באינטראקציה עם המכשיר
– מבצעים תצפיות ,ראיונות  ,נותנים לאנשים להתנסות במשימות מסוימות  .רואים את הבעיות של
המערכת ,משפרים ובוחנים אותה מחדש .עושים זאת עד שמרוצים מהמערכת .תוך כדי כל זה מיישמים
ידע מחקרי.
תהליך של הנדסת אנוש מתנהל בחברות גדולות ,יש חברות שיש להן מחלקה שלמה של הנדסת אנוש.
נניח בחברת רכב ,מהו תהליך הנדסת האנוש? ישנן מספר מערכות (הגה ,רדיו ,תאורה ,דלק ,שליטה
ובקרה) וכל קבוצת עבודה תעבוד על מערכת אחרת ותאפיין אותה.
ישנם מספר מנתחי תפקיד אשר יאפיינו את הסביבה (כביש ,חניה ,תאורה חיצונית משתנה) ויאפיינו את
משתמשי המערכות (נהגים -גיל  17עד אובן יכולת נהיגה ,מגדר שונה ,השכלה שונה).
כאשר מתקיימת תאונה או כמעט תאונה ,צוות של מהנדסי אנוש בודק כיצד אפשר למנוע את הטעויות
האלה בעתיד עם עיצוב מחדש וכדומה.
אז מה עושים מהנדסי אנוש?
 5כיוונים לפתרון בעיות:
ציוד
משימה -אפשר להגדיר את המשימה אחרת ,לעשות האצלת סמכויות (לחלק בין מספר אנשים) ,לפרק את
המשימה לגורמים ,אולי להעביר את התפקיד למישהו אחר.
סביבה -איך הסביבה נראית? האם היא רגועה ,רועשת ,לחוצה? בדוגמת הרופא ששכח סכין בבטן המנותח-
סביבה לחוצה ,הרבה אנשים ,רעש ,מוניטורים ,משפחה שמחכה בחוץ .מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם
זה? אפשר לעצב את הסביבה אחרת.
מיון -באותה דוגמה-לנסות להפריד את התפקידים של הרופא כדי שלא יהיה עליו עומס ,מיון של
המכשירים בו מבצעים את הניתוח לפי סוגים.
הכשרה -באותה דוגמה-סימולציות ,אימון על יבש.
נדרשת ראייה מאוד רחבה כיצד לפתור את הבעיה ומה גורם לה.
אנחנו נבחר בכיוונים שמשלבים את האדם (במקרה הזה הרופא או הצוות הרפואי שעוזר לו וכדומה),
הסביבה שננסה להפוך אותה לסביבה סטרילית ככל שניתן והמכונות -איך נשנה אותן.

מה עושים בהנדסת גורמי אנוש?

הנדסת תעשייה
תכנון ,תיכון והפעלה של מערכות משולבות
המורכבות מציוד ,חומרים ואנשים למען
הגדלת התפוקה

פסיכולוגיה קוגניטיבית
הבנת המגבלות והיכולות המנטאליות של
האדם

הנדסת גורמי אנוש -יישום ידע אודות יכולות ומגבלות אנושיות לצורך עיצוב מוצרים ,תהליכים ,מערכות,
וסביבות עבודה
איך תושג מטרת המשתמש בעזרת המערכת?
מאפייני המשתמש -יכולותיו הפיזיות והמנטאליות.
יכולות פיזיות  -ראייה ,שמיעה ,מישוש ,יכולות מוטוריות וכו‘.
יכולות מנטאליות -זיכרון ,יכולת מיקוד קשב וחלוקת קשב ,יכולת
קבלת החלטות .ליכולות אלה יש מגבלות שחשוב להכיר.
ומנגד דרישות התפקיד -מה האדם נדרש לבצע .אלו דרישות
שהמשימה מציבה כנגד המשתמש.
דרישות התפקיד מושפעות מ 2-גורמים עיקריים:
 .1מאפייני התפקיד -מאפיינים פיזיים כמו תנועות איברים ,התכופפות,
צביטה ,או מנטאליים כמו זיהוי בקרים ,קבלת החלטה...
 .2מאפייני הסביבה -שקטה ,רועשת ,חשוכה מוארת וכו',
הביצוע יוביל להשגת מטרת המשתמש .נניח -לבצע ניתוח בצורה מוצלחת אנחנו נסתכל על דרישות
התפקיד -התפקיד הוא בעצם המשימה .המשימה -לבצע ניתוח .ולתוך דרישות התפקיד נכנסים שיקולים
של מאפייני התפקיד -כמה הוא מסובך ,כמה הוא מורכב ,כמה שלבים יש בדרך.
גם מאפייני הסביבה וגם מאפייני התפקיד משתלבים ביחד עם מאפייני המשתמש לכדי ביצוע .אם
למשתמש יש יותר ניסיון יהיה לו יותר קל לבצע את אותה המשימה לעומת משתמש שיש לו פחות ניסיון.
הניסיון הופך את אותו התפקיד ליותר קל ,מאפייני התפקיד נשארים אותו הדבר.

מאפייני הסביבה והתפקיד נכנסים לדרישות התפקיד .לזה נצרף את מאפייני המשתמש .כאשר המשתמש
הראשי יהיה בקר הטיסה.
התפקיד של מהנדס אנוש -הוא יצטרך להגדיר מראש את מאפייני המשתמש הרצויים  ,או לאפיין את
המשתמשים הנתונים ולהשוות את היכולות שלהם עם דרישות התפקיד -.אילו מבחנים פסיכולוגיים,
פסיכוטכניים צריך להביא למשתמש עצמו? מדי פעם צריך לראות אם הדרישות של מבחני המיון הן
מדויקות -האם צריך לעלות את הסף ,להוריד אותו וכו' ..לפעמים לא הגדרנו את היכולות או את הדרישות
מהתפקיד כמו שצריך.
בכדי להביא לביצוע מיטבי ,יש ליצור איזון בין דרישות התפקיד לבין מאפייני המשתמש

אז איך מגשרים על הפער בין מה שהמשתמש יכול לבצע ומה שאנחנו צריכים שיבצע? כשהמשתמש הוא
עובד ,אפשר להתאים את המערכת לאנשים שסביר ויהיו משתמשים ,אבל עדיין אי אפשר לבחור אחד
אחד .צריך לתכנן מוצר בשביל כל מי שיכול להיות שישתמש במכשיר .לפעמים אפשר ליצור מערכת
שתתאים למשתמש ספציפי ,נניח בקר טיסה כבד ראייה .אבל זה לא תמיד אפשרי .מדובר באיזון.
חשוב לזכור :בהנדסת גורמי אנוש הדגש הוא על האדם כמפעיל וכמשתמש במערכת( .יותר מאשר המכונה)
יש להתחשב במגבלות האנושיות בעיצוב ממשקים ,תהליכים ומוצרים.
איך החליטו היכן להציב כל כפתור במקלדת? לדוגמה-אותיות אשר נוטות לבוא אחת אחרי השניה מוקמו
רחוקות אחת מהשנייה ,שיהיה יותר קל להקליד אותן .בנוסף ,שתי אותיות בהן משתמשים יחד יהיו כמה
שיותר רחוקות כיוון שהחוטים שדרכן נוזל הדיו לדף עלולים להסתבך אם האותיות יהיו קרובות אחת
לשנייה .המקלדת מעוצבת בצורה שמאטה את קצב ההקלדה שלנו.
דרישת התפקיד -להדפיס .לעומת זאת ,המשתמשים במדפסות היום הם אחרים .הם מקלידים עיוור
ורגילים למשהו מסוים ,לכן גם חברות שניסו לעצב מקלדת מחדש בצורה שתדפיס יותר מהר לא הצליחו,
אנשים כבר התרגלו למבנה המקלדת הישן.
אנחנו חייבים לקחת בחשבון את המאפיינים של המשתמשים.
עם השנים יש הרבה פעולות אשר הפכו להיות אוטומטיות .לדוגמא :פעם כיבסו כביסה ביד ,אח"כ פותחה
מכונת כביסה ומייבש .היום ישנם מכשירים שגם מקפלים ומסדרים את הבגדים .כל מכשיר התקדם על
סמך המכשיר הקודם ולקח את הניסיון והמגבלות של האנשים .פעם שטיפה נעשתה עם מגב וניגוב האבק
רק עם מטאטא ,אח"כ פותח שואב אבק ,כיום ישנו .iRobot
כשמכשירים מתקדמים ומתפתחים מתרחקים מהאינסטינקטים הראשוניים שלנו מבוגרים מתקשים
לתפעל אותם .לדוגמה-המספרים במקלדת הם משמאל לימין ,הם סותרים את סדר המספרים בפלאפון
כיוון שהם הגיעו מהמחשבון.
טכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר :מהפכת המידע ,כמות ,זמינות ,קישוריות.
הטכנולוגיה קיימת ,למה לא משתמשים בה?
•
•

נטישת משתמשים אחרי ניסיון מועט
התקבעות על אופציות שאינן מיטביות

כאשר אנו מדברים על היכולות והמגבלות של המשתמש נדבר על:
 .1פיזיולוגיה -ארגונומיה -השילוב בין האדם למכשיר מבחינה פיזית -מה גורם לכאבי ראש ,כאבי גב.
 .2מגבלות קוגניטיביות-
•

•
•
•
•

תפיסה חושית :האם אנחנו יכולים לתפוס אור וצליל ורעד בו זמנית? הם עובדים על חושים
שונים ולכן נוכל .האם אנחנו יכולים לתפוס שני גירויים ויזואליים בו זמנית? (מלל אחד ,מלל שני
ואור) זה יותר קשה .תחת אותו חוש יש מגבלה על כמות הגירויים שאנחנו יכולים לתפוס בו
זמנית.
קשב -תשומת לב ,האם יש אינסוף דברים שאנחנו יכולים לתת להם תשומת לב? יש מגבלה .יש
מגבלה לכמות הגירויים שאנחנו יכולים לקלוט בו זמנית ,אם יש בקרים מיותרים במכשיר נוריד
אותם ,מערכת שמעוצבת למשתמש הפשוט לא תמיד צריכה לכלול את כל הפונקציות.
זיכרון -יש כמות מוגבלת של פריטים שאפשר לזכור.
קבלת החלטות -מה לבצע? מה לבצע קודם? ננסה לבנות את המכשיר כך שיוביל את המשתמשים
דרך השלבים השונים .האם עדיף לבחור קודם יעד ,שעה או תאריך לכרטיס לרכבת?
למידה -יש גרף למידה ,מי שמשתמש במכשיר בפעם הראשונה אינו מיד מיומן.

פסיכולוגיה קוגניטיבית נוגעת בכל התהליכים שבאמצעותם קלט חושי מתורגם ,מקודד ,מעובד ,מאוחסן,
משוחזר ונעשה בו שימוש.
אסון מעבורת החלל צ'לנג'ר הוא אסון משמעותי בתולדות נאס"א .ב 28-בינואר  1986במהלך משימה
 ,STS-51-Lהתפוצצה באוויר מעבורת החלל צ'לנג'ר  73שניות אחרי שהמריאה ממרכז החלל קנדי,
פלורידה .האסון הביא למותם של שבעה אסטרונאוטים.
הקרנה איטית של סרטי הטלוויזיה מרגע השיגור ועד לשבריר השנייה שבו אירע האסון גילתה שבדיוק 70
שניות לאחר שעת האפס נראו לשונות אש או גזים לוהטים ,כנראה מטיל העזר ,אופפים את צ'לנג'ר .סיבת

האסון ,כפי שהתבררה בחקירה שלאחר האירוע ,הייתה אטם בטיל ההאצה ,שנפגם כתוצאה
מהטמפרטורה הנמוכה ששררה ביום השיגור .כתוצאה מכך ,גזים לוהטים נפלטו ממנו וחיממו את מכל
הדלק הנוזלי הגדול שבגחון המעבורת ,עד שהמכל התפוצץ.
היה אפשרי לחזות את זה ,למה לא חזו את זה? לא חשבו שמשהו כזה יכול לקרות או שלא התייחסו לזה
כאופציה .כל כך הרבה טיסות המריאו באופן מושלם לפני ולכן לא טרחו לחשוב על כל הטעויות והתקלות
האפשריות .כדי למנוע את האסון הבא צריך להבין מה באמת קרה שם.
בעייתיות בלמידה מכישלונות
 .1הטיית החכמה בדיעבד -בדיעבד זה לא חוכמה ,אנחנו צריכים לדעת לצפות את הדברים מראש .אנשים
בדיעבד חכמים וזוכרים מה שהם רוצים לזכור .אנשים משנים את תשובותיהם בהתאם למקרה.
 .2החלפת אנשים במקום שינוי המוצר -לעיתים נוטים לחשוב שהעובד היה לא טוב ומחליפים אותו
כשבעצם המוצר לא טוב ודווקא אותו עובד כבר למד משהו .כמו לדוגמא תדריך ותחקיר אחרי טיסה-
רעיון של מהנדס אנוש .צריך לעשות תחקירים כדי ללמוד מהדברים ולא לחפש אשמים.
 .3גם אם רוצים לשנות את המוצר ,המוצר כבר גמור וקשה לשנות אותו .ישנה נטייה לטעון כי אין צורך
לשנות את המוצר כי העובד הוא האשם .קשה לאנשים לשנות ,הם דבקים במה שהם מכירים.
לכן ,ישנה חשיבות של תכנון מוקדם ויכולת לצפות את הטעויות מראש.
דוגמאות לעקרונות מנחים בעיצוב ממשק אדם -מכונה
 .1תצוגות צריכות להיות קריאות -כמו שלטים בכבישים שעלולים להיות לא ברורים .אנחנו כמהנדסי
אנוש צריכים להוריד את כמות המלל ולדאוג שהמלל הקיים יהיה ברור .תצוגה צריכה להיות כמה שיותר
קריאה וכמה שפחות "רועשת".
 .2הימנע מדרישה לתת הערכה מוחלטת של גודל ,צבע או עוצמת צליל ברמת דיוק גבוהה -בעייתי לבוא
ולהגיד ששחור רואים טוב .אפשר להמליץ כי לבן על גבי שחור נראה בצורה בולטת אך צריך לראות מי
המשתמשים .אנחנו מנסים ליישם ידע מחקרי כדי ללמוד לעצב בצורה יותר טובה.
 .3עיבוד מלמעלה למטה :התאמה לציפיות המשתמש -למעלה נמצא המוח שלנו ,למטה נמצא המכשיר.
המוח מתחיל לפעול בעזרת הניסיון הקודם ,עם ההרגלים הקודמים ,מה שאנחנו יודעים קודם .המכשיר
לא רק מכתיב לנו מה לעשות אלא מתלבש על הניסיון הקודם שלנו .לניסיון יש משקל מאוד כבד בהחלטה
של המפעיל מה הוא הולך לעשות .מנתח שעשה ניתוח  10פעמים יתקשה לשנות את סדר הפעולות שלו.
כמעצבים אנחנו צריכים להתאים לציפיות המשתמש .כמו לדוגמא דלת בעלת ידית ועליה רשום "לדחוף",
האינסטינקט הראשוני שלנו כשיש ידית הוא למשוך ולכן קודם ננסה למשוך ורק אז נשים לב לשלט ונבצע.
הניסיון של אנשים בארצות שונות הוא שונה ,זה בא לידי ביטוי בהרבה צורות-לדוגמא-כיוון פתיחת
המקרר (ימין או שמאל) או נהיגה בצד ההפוך.
 .4חשיבותה של העודפות -הרבה פעמים אנחנו נוסיף גירוי של צליל על גירוי של אור .לדוגמא :אמבולנס
בעל גירוי של אור ,צליל וצבעים .עודפות היא חשובה מאוד אבל צריך להיזהר כי לפעמים היא מבלבלת
ולכן מסוכנת.
 .5הבחנה :דמיון גורם לבלבול -שני מוצרים :אחד תרופה השני רעל ,העיצוב שלהם דומה מדי,
המשתמשים לא ידעו להבדיל.
 .6ייצוג ריאלי -ריאלי :קשור לתכונה של המאפיין בטבע .כלומר :למעלה זה יהיה מעל למטה ,אדום יסמן
סכנה\אזהרה ,ירוק יסמן להמשיך  /לסוע.
 .7גופים נעים בהתאמה לייצוג המנטאלי -ייצוג מנטאלי זהו ייצוג בתוך המוח .כמו מנעול של דלת-איך אנו
יודעים אם לסובב את המפתח ימינה או שמאלה כדי לנעול את החדר? זהו ייצוג מנטאלי .הוא קיים במוח
ונבנה על פי הניסיון הקודם שלנו עם דלתות .ניסיון עם מכשירים קודמים יוצר היגיון מסוים לגבי צורת
עבודתם.

שיעור  -3אפיון משתמשים:
המשתמש הוא כל אדם שעשוי להשתמש במכשיר או שיכול להיות מושפע מהמכשיר בדרך כזו או אחרת.
ההשפעה על הביצוע נעשית על ידי האינטראקציה בין מאפייני המשתמש לבין דרישות התפקיד .יש קשר
בין הניסיון שלי לבין מה שהתפקיד דורש (נסיעה בצד השני של הכביש-שינוי הדרישות).
השלב הראשון הוא שלב איסוף המידע.
שלב אפיון המערכת מורכב מאפיון המשתמשים במערכת ,סביבת השימוש שלהם והתפקיד/ים שהם
מבצעים עם המערכת.
מדוע צריך לאפיין את המערכת?
הבנה של:
 .1המשתמש :מיהו המשתמש  -צרכים ,מגבלות ויכולות.
 .2הסביבה :התנאים והנסיבות בהם עובד משתמש עם המערכת.
 .3התפקיד :מדוע צריך המשתמש את המערכת ,ומה עושה המשתמש עם המערכת?
ולאחר מכן -תכנון מערכת חדשה או שינוי מערכת קיימת:
בהתאם לצרכי המשתמש ויכולותיו
בהתאם לתנאים הסביבתיים בהם הוא עובד
ובהתאם לפעולות שהוא עושה עם המערכת להשגת מטרותיו
אפיון המשתמשים:
המטרה :ליצור פרופיל מייצג של משתמשי המערכת.
במחשבה על מי הם המשתמשים עלינו לחשוב על התאמה בין מה שהמשתמש נדרש לבצע לבין מה שהוא
יכול לבצע.
 .1נבחין בין משתמש ראשי למשתמש משני-
משתמש ראשי (קבוצה ראשונה) :מי שמשתמש במערכת באופן ישיר נקרא לו משתמש ראשי (-waze
נהגים ,מי שיושב ליד הנהג ומנווט אותו)
משתמש משנה (קבוצה שנייה) :משתמשים משניים-הנהגים האחרים ,אנשי תוכנה ושירות לקוחות ,הולכי
רגל (מושפעים באופן עקיף ,הם נקראים משתמשים אבל הם לא ראשיים אלא משניים).
לא כל המשתמשים שייכים לפרופיל אחד .יש קבוצות של משתמשים במערכת למטרות שונות ובדרכים
שונות.
 .2בתוך המשתמשים הראשיים ובתוך המשתמשים המשניים נחלק לקבוצות לפי ההיבטים הרלוונטיים
לשימוש במערכת ,שעשויים לגרום להבדלים באופן השימוש בה -זה יכול להיות גיל/שפה /ועוד( ..כספומט-
המשתמשים הלא ראשיים הם כל אלא שמושפעים בעקיפין מהמערכת .כלומר אם הכספופט לא עבד :אז
הבנאדם שאני אמור לשלם לו ,הכספומטים האחרים שאני אלך אליהם הם משתמשי המשנה).
 .3לאחר חילוק הקבוצות יש לאפיין את הפרופיל של כל קבוצת משתמשים .קבוצות עם מטרה משותפת,
סוג תפקיד דומה.
משתמש ראשי לעומת משני
משתמש ראשי :מי שעובד באופן ישיר עם המערכת והמערכת נבנתה עבורו .מהם התנאים למשתמש
ראשי? משתמש בבקרים ובתצוגות (במערכת) ,והמערכת נועדה בשבילו.
משתמש משני:
 .1משתמש שהמערכת אינה מיועדת לו ,אך עשוי להשתמש בה בנסיבות מסוימות( .מתן תמיכה למשתמשי
המערכת ,ביצוע בדיקות מערכת ,ניטור עבודת המשתמשים הראשיים ,טכנאים).
 .2משתמש שאינו עושה שימוש במערכת אך מושפע מהשימוש בה ובתוצריה באופן עקיף.

חלוקה למשתמש ראשי/משני לפי היבט רלוונטי -עיסוק ,תפקיד ,מטרות ,מגבלות ,גיל ,ידע וכו'.
נעשה לכל קבוצה טבלה נפרדת (טבלה לראשיים וטבלה למשניים).
מאפיין

איך המאפיין ישפיע על העיצוב?

גיל

שימוש בטקסט לעומת ייצוג גרפי ,מורכבות המערכת ,תמיכה בתהליכי תפיסה ,קשב וקבלת
החלטות .לכתוב את טווח הגילאים של המשתמשים במערכת .מי שפיזית יכול להשתמש
במערכת.

שפה

מהי השפה של המשתמשים במערכת (עברית ,ערבית ,אנגלית וכו') ,גם אם זה כתוב בשפה
ספציפית אני עדיין אוכל להשתמש ,השאלה היא מי עשוי להשתמש במערכת .אולי
המערכת מעוצבת בצורה לא טובה.
שפות הממשק ,טרמינולוגיה ,שימוש בתמונות ואייקונים

תפקיד וידע
רלוונטי

הכרות מעטה עם עולם התוכן :ממשק תומך המכוון את העבודה ,טרמינולוגיה מתאימה
הכרות רבה עם עולם התוכן :שימוש במושגים ובשטפי העבודה המוכרים למשתמש.

תחום תוכן,
מושגים ,מוסכמות,
פרוצדורות.

מה התפקיד של הבנאדם ,מהו תחום התוכן שלו (בנק-עבודה פקידותית ,כסף ,נהג-ידע
בסיסי בנהיגה ובתמרורים) ,אם יש למשתמשים היכרות מועטה ניצור ממשק תומך יותר
ופשוט יותר.

השכלה וידע

מתכנת-ידע בסיסי בתכנות ,יודע פקודות בסיסיות.
נהג-עבר טסט ,יודע קרוא וכתוב .נוסע -מי שמאחורה אין צורך בהשכלה קודמת .התאמה
לרמות השכלה וידע שונות.

ניסיון עם המערכת

מומחים :קיצורי דרך ,גמישות ,ייעול העבודה.

מתלמדים,
מזדמנים ,מומחים

מתלמדים :תהליך עבודה מובנה ,תמיכה בתהליך הלמידה משתמש במערכת פעם ראשונה.
כל משתמש שיתמיד עם המערכת יהפוך ממתלמד למומחה.
מזדמנים :שקיפות ,דיאלוג תומך ,עזרי זיכרון -דברים שיעזרו לו לזכור .אתה יכול להיות
חסר ידע לחלוטין והמערכת תעזור למזדמן

היכרות ושליטה
במערכות דומות

ניסיון דומה רלוונטי (רישיון לרכב ותחילת לימודים כיצד להטיס מטוס) .ניסיון שליטה
במערכות דומות כמו פלאפון-שימוש במחשב וכו' .לכתוב האם יש היכרות ושליטה
במערכות דומות ולכתוב מהן המערכות הדומות.
תאימות עם מודל מנטלי קיים ,עקביות בייצוגים ומינוחים.

יכולות ומגבלות
(פיזיות ומנטליות)

עיוור צבעים (רמזור-המיקום של הצבעים) ,נכות מסוימת ,גובה .מנטליות :בגרות ,זקנה,
שכחה ,בעיה נפשית והתפתחותית.
מיקום ,התאמה אישית ,גודל תצוגות ופקדים ,שימוש זהיר בצבעים ,אמצעי הזנת מידע
חלופיים ,תיקון שגיאות.

מערכת לדוגמה :הזמנת מונית דרך מערכת Get Taxi
 .1הבחנה בין ראשי למשני .שני משתמשים ראשיים :הנהג והנוסע .אך הם יהיו בשני פרופילים שונים
מכיוון שהם נמצאים בקבוצות שונות (ולכן טבלאות שונות) .משתמש משני -הולכי רגל ,מי שתופס טרמפ,
נהג מונית שלא משתמש באפליקציה ,נהגי אוטובוסים -שיש להם פחות לקוחות בגלל הגט טקסי
וכו' .משתמשים עם מאפיינים שונים צריכים טבלה שונה.
 .2חלוקה לקבוצות משתמשים לפי מאפיינים משותפים.
 .3אפיון הפרופיל של כל קבוצת משתמשים -כל טבלה עושים בנפרד.
יעוד :יצירת זמן Gett .מייצרת לכם את הזמן שמעולם לא ידעתם שיש לכם.
מטרה :נמשיך להוביל את מהפכת התחבורה ולהתרחב למוצרים ושירותים יומיומיים חשובים .המטרה
שלנו היא לספק תחבורה ושירותים חשובים בפחות מעשר דקות לכל מקום.
מיהו המשתמש?
ראשי -לקוחות (בינתיים נאפיין אותם כקבוצה אחת ,ובהמשך נראה האם יש הצדקה להפריד לקבוצות
שונות על בסיס מאפיינים רלוונטיים) נוסעים ,נהגי מונית .את הנוסעים נשקול לחלק (מזכירות ודומיהן
שמזמינות עבור המנהלים ,משתמשים פרטיים)
אפיון משתמשים במערכת הקופה בסופר
גיל -לקבוע מינימום ומקסימום הגיוניים (מינימום :באיזה גיל ילד הולך לקניות לבד עם כרטיס אשראי?
מקסימום :עד איזה גיל אנחנו מניחים שקשישים הולכים לקניות באופן עצמאי?)
שפה -להגדיר תמיד גם שפת אם שכיחה של המשתמשים השייכים לפרופיל ,גם את שפות האם הנוספות
הקיימות ,גם מה הטווח של רמת ידיעת העברית של כל המשתמשים ,וגם מה הטווח של רמת ידיעת
האנגלית של כל המשתמשים!
תפקיד וידע רלוונטי :כשנאפיין את פרופיל הטכנאים ,ואת פרופיל הקופאיות בוודאי שיש תפקיד ביחס
למערכת ,וגם ידע רלוונטי (הכשרה ,היכרות עם עולם התוכן והמושגים – הטכנאים מבחינת התפעול
הטכני ,הקופאיות מבחינת המוצרים ,הברקודים ,אמצעי תשלום וכו').
השכלה  -מגוונת .לא הכי רלוונטי ,אבל צריך לפרט (בי"ס יסודי  /תיכון  /אקדמית – איזושהי התפלגות)
ניסיון עם המערכת -ניצמד לרמות מוגדרות מראש ונתייחס לכל אחת – מתלמדים ,מזדמנים ומומחים –
כמה יש מהם בכל פרופיל (לא כל מי שהשתמש כמה פעמים הופך למומחה)
היכרות ושליטה במערכות דומות -בסעיף זה להתייחס גם ל :אילו מערכות דומות קיימות (קופה בשירות
עצמי בחנויות אחרות ,כספומט ,תדלוק בשירות עצמי ,מערכות אחרות עם מסך מגע – אייפון ,טבלט,
 )GPSוגם לרמת ההיכרות והשליטה של המשתמשים עם כל אחת מהן.
יכולות ומגבלות (פיזיות ומנטליות)-
פיזיות :נאפיין את כל ההיבטים הפיזיים שיכולים להיות רלוונטיים לשימוש :גובה ,נגישות (כיסא גלגלים,
הליכון) ,יכולת הרמה (למשל של שישיית מים) ,איכות חושים :ראייה (יש משתמשים עיוורים? לקויי
ראייה? עיוורי צבעים?) ,שמיעה (האם ייתכנו משתמשים חירשים? לקויי שמיעה?) ,דיוק מוטורי – רעידות
בידיים ,עובי אצבעות
מנטליות :יכולת קריאה ,יכולת חיפוש חזותי (מותר לנו להניח ,כי המשתמש הרי ערך קניות ,)...היכרות
בסיסית עם ספרות ,יכולת ספירה ,היכרות עם שמות פירות וירקות (לאו דווקא בעברית) ,ייתכנו
משתמשים עם קשיי קשב וריכוז ,תפיסה אטית ,ייתכנו משתמשים גם עם תפיסה מהירה ומיומנות גבוהה
בתפעול מסכי מגע וממשקים טכנולוגיים (יכולים להיות חסרי סבלנות ליותר מדי הסברים ,או לתגובתיות
אטית של המערכת).
עד כאן אנחנו רק מאפיינים את המשתמש .לא מתכננים שום דבר במערכת ,לא מצביעים על בעיות ולא
מציעים פתרונות!!

שיעור  -4אפיון סביבת השימוש
כלל האצבע אומר כי עלינו להתמקד בהיבטי סביבה שעשויים להשפיע על השימוש .יש לאפיין את הסביבה
ולא את המערכת.
אפיון סביבה:
נאפיין את הסביבה ללא קשר למערכת עצמה ,נתמקד בהיבטי סביבה שעשויים להשפיע על השימוש.
 .1אילוצים פיסיים ומבניים -במידה והמערכת דורשת הרחקה מילדים (נציב את המערכת במחבוא
או בגובה)
 .2תנאי סביבה-חושך/אור ,גשום/שמשי.
 .3מורכבות הסביבה -כמות העומס על הכביש ,כמות אנשים סביבה.
 .4קצב השתנות הסביבה -כמה מהר/לאט היא משתנה (דומה למורכבות).
 .5מיפוי הסיכונים בסביבה -אילו סיכונים יש בסביבה עצמה .למשל -עלינו להימנע משריפה העלולה
לפרצוץ מחוטי חשמל ליד מים.
 .6מיפוי האינפורמציה בסביבה – איזה מידע יש מהסביבה( .מדבקה על המזגן ,שלט על הקיר בחדר
וכו')
 .7מערכות סמוכות או תומכות -אילו מערכות יש לי בסמיכות( .אולי הן לוקחות תקשורת ,משנות
את צורת התנהגותי).
 .8משתנים ארגוניים -חוקים של הארגון( .שעות הפעלה/אי הפעלה)
לא כל המאפיינים רלוונטיים לכל מערכת.
אלו מאפיינים שאנחנו בחרנו להתמקד בהם באפיון הסביבה .יש עוד ,ויש כאלו שלא רלוונטיים לכל
מהערכות .בשקפים הבאים נפרט את המאפיינים.
אפיון סביבת השימוש

יש כאן מכשיר שהסביבה מאוד השפיעה עליו .המנופאים סירבו לעבוד בשל תנאי מזג האוויר ופיטרו אותם
( 37אנשים נהרגו בתנאים דומים במהלך השנה) .היה אפשרי לעבוד על המכשיר .יכול להיות שאם הם היו
עובדים זה היה נגמר אחרת .שביתה כללית במשק -משתנה ארגוני (גם שעות עבודה בחגים זה משתנה
ארגוני).
· אילוצים פיזיים ומבניים -גובה
· תנאי סביבה -רוחות חזקות ,מזג אוויר
· מורכבות הסביבה -האם מסובך לראות את מה שמסביב .פשוטה :אתר בניה שכמעט גמור ,מורכבת:
כביש סואן מתחת ,הולכי רגל מתחת וכו'.
· קצב השתנות הסביבה -יחסי .השתנות מהירה או איטית? אם בונים מעל בניין של הבורסה ויש הרבה
מכוניות ואנשים מתחת אז זאת השתנות מהירה .צריך ללכת לאתר ולבדוק -יש אתרי בניה עם קצב
השתנות סביבה מהיר ואחרים עם קצב איטי.
· מיפוי הסיכונים בסביבה -דברים שיכולים ליפול
· מיפוי האינפורמציה בסביבה -האם יש שלטים באזור? רמזורים? פרסומות? איזה מידע יש שעשוי
להסיט את דעתו של המשתמש (לא דברים שבתוך המכשיר).
· מערכות סמוכות או תומכות -תומכות :חשמל ,מערכת תקשורת .סמוכות :מכוניות של העובדים,
פלאפונים ,מלגזה וכו'.
משתנים ארגוניים -שביתה ,שעות עבודה .לדוגמא :המפעיל לא מופעל בשבת/מופעל בין  8-16וכו'.

מערכת לדוגמה :מערכת החתמת כרטיס נוכחות בכניסה למפעל.
אילוצים פיזיים ומבניים

האילוצים הפיזיים והמבניים  -יכולים לנבוע ממקום עמדת העבודה (למשל בגובה רב או במעבר צר או
מאחורי אובייקטים שמסתירים ,הצד שממנו הולך הרגל מגיע) .יש אילוץ פיזי של המיקום כדי שיוכלו
להגיע דרך החלון.
מרחק מהמערכת חשוב לקביעת גודל האובייקטים בתצוגה.
ברכב יש מגבלת מקום שגורמת לצפיפות תצוגות ופקדים -יכול לגרום לצורך להתכופף אל חלקי מערכת
שונים.
אין הפרדה בין הולכי רגל ואוטו  -אפשר להדרס.
·

הדוגמאות:

 oכספומט שצריך לטפס על מדרגה כדי להגיע אליו -אילוץ פיזי :גובה ,יכולת עלייה במדרגות (יוצר
אילוץ פיזי שלא כל המשתמשים יכולים להשתמש במכשיר).
 oמערכת  drive-throughשל מקדונלדס :האדם מדבר מתוך המכונית ומזמין מעמוד שמוצב על
המדרכה .אילוץ פיזי :המיקום ליד הכביש :מספיק קרוב ,שיהיה ניתן להגיע עם היד וכו'.
 oמערכת כלשהיא/אולי כספומט שמונחת בגובה מסויים (להדגיש שזו לא בהכרח בעיה – אולי זה
מתאים לקהל היעד ,אבל זה כן אילוץ מבני)
 oמשחק ( wiiקונסולת משחקי וידאו)  -משחקים בסלון ,עם מגבלות המבנה ,הרהיטים וכו' .אילוץ
פיזי :המרחק ,המרווח בינהם והגובה של המערכת שקולטת את האותות של המכשיר.

תנאי סביבה

·טמפרטורה -מערכת הממוקמת באזור בו יש לפעמים טמפרטורות מאוד נמוכות (מקפיא תעשייתי)-
העובד יצטרך אולי ללבוש כפפות ,מה שישפיע על היכולת שלו לתפעל את פקדי המערכת .בשמש המקשים
עלולים להתחמם אם הם עשויים מתכת ,למשל .משפיעה על תפעול פקדי המערכת .אותה מערכת באזורים
שונים בעולם תחווה תנאי סביבה שונים .לחום או לקור שבסביבה -לא לחום שנפלט מהמכשיר עצמו.
·רעש (למשל רעש מנוע של מכונת כביסה) יכול להשפיע על החלטות שנקבל על אופני מתן המשוב
(אודיטורי או ויזואלי) ,על תקשורת בין אנשים (מכשיר קשר ,כריזה)
·לחות ,אבק -בסביבת מטבח למשל .האם קיים אבק? אולי הטלפון לא יכול לעבוד כשבסביבה יש אבק.
·תנאי ראות ונראות -תאורה חשובה לנראות התצוגות בתנאים שונים .חשוב להערכת הטרייד אוף בין
תהליכי  . BU-TDתאורה טבעית מאד חזקה (שמש) בשעות היום אשר מפריעה לראות ,גשם בימים
חורפיים.
·ויברציות/רעידות  -בנסיעה ,ויברציות יכולות להפריע לקרא ולכתוב ,לתפעול הפקדים ,מנוע של מערכת
אחרת ,סביבה של בנייה.

תנאי סביבה בעייתיים – דוגמאות:
· טמפרטורה מתחת למינוס  4מעלות (מ 0-זה מתחיל להיות בעייתי).
· טמפרטורה מעל  30מעלות -קשה להפעיל את הבקרים .ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר אז יותר קשה
להפעיל את הבקרים.
· ויברציות בסביבה (ממכשיר קרוב ,לדוגמא)
· תאורה חלשה מדי
· תאורה מסנוורת

צריך להדגיש שמכשיר רועד/קר/חם אינו בעיה סביבתית אלא בעיה של המכשיר עצמו .רק עבודה בסביבה
קרה/חמה/רועדת היא סביבה בעייתית.

מורכבות הסביבה

אין מורכבות מנטאלית רבה .אין מורכבות רבה בסביבה.
במקרה זה הסביבה לא מורכבת ,אין פעולות רבות שעושים בו זמנית.

מורכבות הסביבה -דוגמאות
·חדר בקרה (של האח הגדול!) – דוגמה קלסית לסביבה מורכבת :אינטגרציה בין מקורות מידע רבים
במקביל ,פעולות מנטליות מורכבות (פחות פיזיות)
·נהיגה :שילוב של מקורות מידע מתוך הרכב ומחוצה לו ,פעולות מנטליות ופיזיות מורכבות שנעשות
במקביל (בו-זמנית :היגוי ,האצה ובלימה ,איתות ,תאורה ,מגבים ,תיאום עין-יד-רגל ,קבלת החלטות
בשברירי שניות ,תמרורים ,רמזורים ,רכבים מסביב ,הולכי רגל)
·גם להולכי רגל הסביבה יכולה להיות מורכבת ,למשל כתיבת סמס בזמן חציית כביש.
·גם הסביבה הביתית יכולה להיות מורכבת ,כי הרבה פעמים מנסים לבצע מספר פעולות במקביל :להשגיח
על כמה תבשילים  /ילדים  /מכשירים במקביל.
קצב השינויים בסביבה

על פי שעות הכניסה והיציאה .אולי סטטית במקרה של העברת כרטיס באמצע הלילה.
דוגמה :נסיעה במכונית  -השתנות הסביבה היא מאד מהירה ולאו דווקא צפויה
בכביש בינעירוני יש בדרך כלל קצב קבוע יותר ,דווקא בכבישים עירוניים יש יותר הפתעות .ואכן ,מדו"חות
של אור ירוק ומידע באינטרנט ניתן ללמוד שבארץ ( 60-80%תלוי במקור ,תלוי בשנה) מהתאונות
מתרחשות בדרכים עירוניות!

מיפוי סיכונים

סיכון הוא לאנשים ולא למכשיר .גשם :ייכנס לתנאי סביבה .סיכונים :סכנת החלקה.

מיפוי האינפורמציה

אינפורמציה בסביבת העבודה יכולה להיות:
אינפורמציה מתריעה (אזהרות -שלטים אזעקות וכדו') ,אם יש אזהרות על המכשיר עצמו זה לא נחשב.
אולי יש שלט על התנור שליד.
אינפורמציה מיידעת (מה המצב הנוכחי -שעון ,טמפרטורה במזגן ,העברת מידע בין משמרות ,בין צוותים
ובין בודדים בצוות וכדו')
אינפורמציה מזהה (פרטים טכניים :יציאה (מזהה איפה הדלת) .סוג מכונה ,סוג תהליך ,המיפוי הכי רחב.
וכדו').
אינפורמציה בסביבה יכולה להגיע מכל החושים( .ראייה ,שמיעה ,ריח)
זמינות האינפורמציה -עומס מול חוסר .סביבה יכולה להיות ענייה באינפורמציה הדרושה לביצוע המטלה
ובכך לפגום ברמת הביצוע ,אולם גם אינפורמציה רבה ,שאינה רלוונטית לביצוע המטלה עשויה לפגום
בביצוע בגלל שהיא מעמיסה ללא צורך (.)Wickens, 1992
לשים לב!! לא מדובר באינפורמציה המגיעה מהמערכת עצמה ,אלא במידע הקיים בסביבה שלה ועשוי
להשפיע על השימוש במערכת.
זה קשור גם למורכבות  -ככל שיש יותר מידע שהמשתמש צריך כדי לבצע את עבודתו עם המערכת ,הוא
עמוס יותר ,צריך לחלק קשב בין מקורות מידע שונים.

לדוגמא ,בניתוח סביבה של מכונת מכירת כרטיסי רכבת ,מפת קווי הרכבת תלויה ליד.
עוד דוגמה שאפשר להשתמש בה להבנת ההבדלים בין הסוגים השונים :אינפורמציה בנתב"ג (מתריעה:
"העישון אסור בכל אולמי בית הנתיבות"" ,זוהי הודעה אחרונה לנוסעי טיסת ,"...אזעקה כשנפתחת דלת-
חירום ,מיידעת :לוח המראות ונחיתות ,שעון ,צליל חיווי של המעלית המגיעה לקומה ,או מודיעה על זהות
הקומה ,מזהה :שלטי חנויות ,שלטי הכוונה ,זיהוי של קומות ואזורים ,שלטים מעל דוכני הצ'ק-אין).
מיידעת -מידע שנוטה להשתנות :למשל קומות במעלית ,זמני המראה ,שעון ,טמפרטורה.
מזהה -מידע שנשאר קבוע (פרטים טכניים) :מיקום של חנויות.

מערכות סמוכות או תומכות

תומכות -מערכת נוספת שבלעדיה המערכת הנוכחית לא תוכל לפעול .השימוש במערכת הנוספת תומך
בביצוע של המשתמש מול המערכת אותה אנו מאפיינים.
·המערכת של האוטובוסים שנותנת את המיקום שלהם (לטובת )moovit
·הקופה בסופרמרקט שמזהה את הקופונים מהאפליקציה ומורידה את ההנחות.
מערכות סמוכות-האם השימוש מושפע ממערכות אחרות איתן המשתמש עובד במקביל או הנמצאות
בסביבה בעת השימוש? למשל דיבור בטלפון בזמן ביצוע משימה עם המערכת .לדוגמא :טלפון ,רדיו וכו'.
מערכת לממכר כרטיסי רכבת :לצורך בחירת תחנה המשתמש בוחר יעד בלוח סמוך למערכת המכירה.
(אפילו אם הוא רק בוחן את זמני הגעת הרכבות).

משתנים ארגוניים

מדיניות או נהלים המשפיעים על אופן השימוש במערכת :גם אם אין אז להתייחס לזה.
דוגמאות :יש לסרוק כל חומר המוזן למערכת ,שמירת מסמכים במיקום מסיים ,הרשאות שונות ,אסור
לכתוב סיסמאות ,למי פונים במקרה של תקלה .האם האפליקציה חינמית ,איך מעדכנים אותה ,עד כמה
מישהו מחוייב לנתונים - waze ,מה קורה אם סוגרים כביש (מי מעדכן ?).
דוגמה נוספת :משתנים ארגוניים בתפעול המקרן בכיתה .למי מותר להשתמש במקרן? לאיזה צורך? האם
אני יכולה לבוא בערב לראות סרט עם בעלי? למי פונים בשעת תקלה? מי אחראי על החלפת נורה או
תיקונים? האם כל אחד רשאי לשחק בהגדרות? השעות שבהן הסטודנטים מגיעים לכיתה הן קבועות ,לפי
המערכת.
גם משפחה היא סוג של ארגון .אם הרכב שייך להורים ,למשל – מתי אני יכולה לקחת אותו? מי אחראי על
בדיקות תקופתיות? מי לוקח למוסך?
דוגמה :נהלים -משתמש מזדמן לא צריך להשתמש במערכת ,אזרחים לא צריכים להפעיל את המערכת ,רק
העובדים .הנוהל הזה משפיע על המשתמש .כשנעצב את המערכת הנוהל הזה ישפיע.

אפיון סביבת השימוש :חדר הניתוח
· אילוצים פיסיים ומבניים בסביבת העבודה  -חלק מן המערכות ממוקמות במקום גבוה ,חלקן בצפיפות
רבה וכו'.
· תנאי סביבה  -סביבה סטרילית  -דורשת שימוש בכפפות ,תאורה מלאכותית
· מורכבות הסביבה -סביבה מורכבת הדורשת אינטגרציה של מידע המגיע ממקומות שונים -החולה עצמו,
הצוות ,המערכות השונות וכו'
· קצב שינוי הסביבה  -הסביבה היא סטטית למדי כאשר אין ניתוח ובשעות ניתוח יותר דינמית.
· מיפוי סיכונים  -כל החוטים "ספגטי אפקט" -נפילה מהסתבכות בחוטים.
· אינפורמציה  -יכול להיות שילוט על גבי המערכות או סמוך למערכות שמציין לנו מהן המערכות השונות.
· מערכות תומכות -למשל מערכת שצריכה לספק לי מידע על מדדים פיזיולוגיים.
· מערכות סמוכות -המערכת של הרופא המרדים.
· משתנים ארגוניים -היררכיה של תפקיד.

המשך שיעור  -4בניית תצפיות ,ראיונות ותסריטים (איסוף מידע):
דיברנו על הגורמים המשפיעים על הביצוע :מצד אחד מאפייני
המשתמש ,ומצד שני דרישות התפקיד ,שמושפעות ממאפייני התפקיד
וממאפייני הסביבה.
בשלב הראשוני של איסוף המידע ,אנחנו מנסים להכיר וללמוד את
המאפיינים האלה.
אחרי אפיון המשתמשים ואפיון הסביבה ,התסריטים הם ההצצה
הראשונה שלנו אל מאפייני התפקיד ,אל דרישות התפקיד ואל
הביצוע .ובהמשך נבצע ניתוחי תפקיד יותר מסודרים ומעמיקים.
האם אפשר לאפיין את התפקיד בנפרד מהסביבה ומהמשתמשים?
בעיקרון כן :אם נתבסס רק על חוברת ההוראות או המתכון ,נדע מה
התפקיד "על הנייר".
אבל אותנו מעניין לא רק תיאור התפקיד על הנייר ,אלא מה קורה במציאות ,ולכן אנחנו מתבססים על
תצפיות וראיונות ,על הביצוע בפועל .אז המידע שיש לנו מושפע מהמשתמשים ומהסביבה הספציפית שיצא
לנו לראות ,אבל הוא הרבה יותר מציאותי מאשר לקרוא את ההוראות.

איסוף המידע על המערכת:
תהליך איטרטיבי:
שיטות:
•
•
•
•
•
•

איסוף מידע

תצפיות
ראיונות עם בעלי עניין ,לקוחות ,מונחי עולם תוכן
תסריטים
התאמות
אפיון המערכת
ותיקונים
סקרים
סקירת ספרות
ומה עושים כשאין מערכת קיימת? צופים במשתמשים של מערכות דומות בעבודתם עם המערכת.
לפעמים אין גם מערכות דומות אבל אפשר לצפות בעבודה ללא מערכת  .למשל -כשרוצים לבנות מערכת
לביצוע הזמנות של טיסות ,אפשר לתצפת בתהליך ההזמנה כפי שהוא נעשה בטלפון או פנים מול פנים.

איסוף מידע -עריכת תצפיות
בכל התצפיות צריך:
• להגדיר משימה מראש
• להתבונן במשתמש מבצע את הפעולה ללא הנחיה .אסור לתת מידע .עלינו לראות אם המשתמש מצליח
לבצע את המשימה ללא עזרה.
סוגי תצפיות:
 .1תצפית חופשית:
המשתמש לא משתף אתכם בתהליך המחשבה
חיסרון :לא ניתן להסיק על תהליך מחשבה ,יש מידע מוגבל.
יתרון :המשתמש מבצע באופן טבעי את הפעולה.
 .2תצפית מתערבת:
המשתמש מתבקש לשתף אתכם בתהליך ,להסביר בקול רם את פעולותיו וההיגיון שמאחוריהן.
חיסרון :התערבות ברצף הטבעי של האינטראקציה.
יתרון :הבנה ,לכאורה ,של הסיבות בגינן המשתמש ביצע את הפעולות בסדר הספציפי ומה תהליך
המחשבה שלו.

דוגמא לעריכת תצפיות:
בחברת  Beurerמייצרים מדחום דיגיטלי שנמכר היטב .מנהל השיווק מעונין בהגדלת פלח השוק של
החברה .הוא פונה לאנשי מכירות ולאנשי התמיכה טכנית ומנסה להבין איפה יש פוטנציאל להגדלת פלח
השוק.
המסקנה :לערוך ניתוח ממשק אדם-מכונה על המדחום .התהליך הראשון שהוא מבצע הוא תצפית.
קשיים בשימוש במדחום.
הגדרת המטרה :התאמה לילדים וקשישים.
תצפית על מבוגר:
משתמש :דוד ,קשיש בן 80
סביבה :בית ,חדר האמבטיה ,סביבה שקטה ,תאורה תקינה ,המשתמש נמצא לבד
משימה :למדוד טמפרטורה
תוצאות תצפיות:
 .1דוד ניסה ללחוץ על כפתור ההפעלה ,אך האצבע שלו היתה גדולה מדי .הוא השתמש במברשת השיניים
להפעיל את המכשיר .הכפתור התעקם מעט ,ונוצר סדק בגוף המדחום.
 .2לאחר תחילת המדידה ,דוד לא שמע את הצפצוף שסימן את סיומה .הוא הפסיק למדוד לאחר 5ד' ולא
היה בטוח במהימנות התוצאה.
 .3היה לדוד קושי לקרוא את הספרות בתצוגה ,בגלל גודל הספרות וברק על המסך.
מסקנות מהתצפית:
למבוגרים יש קושי במגע מדויק .בעיה ארגונומית.
המבוגר הפעיל תהליך של פתרון בעיות כשהשתמש במברשת שיניים
שמיעת הצפצוף :למבוגרים שמיעה פחות טובה
קריאת הספרות :למבוגרים בעיה של איכות ראיה ושל הבחנה בקונטרסט נמוך (המסך הבריק).
לסיכום:
מבחינה טכנית ,המדידה הסתיימה בהצלחה .דוד הצליח למדוד חום.
מבחינת חווית המשתמש ,דוד לא הצליח לקרוא את התוצאה.
שביעות רצון :נמוכה.
מה כדאי לעשות?
להגדיל את הבקר.
להדגיש את התצוגה.
להתאים תצוגה לסביבה.

שימו לב לשפה .לא לכתוב "כפתור"
אלא בקר .לא לכתוב להוסיף/להגביר
צליל/אור ,אלא להדגיש תצוגה .זה
כללי יותר ויאפשר לכם יותר חופש
בשלב העיצוב מחדש
במסקנות לא להשתמש במונחי
ממשק!

תצפית על ילד:
משתמש א' :עידן ,ילד בן 10
סביבה :בית ,חדר האמבטיה ,סביבה שקטה ,תאורה תקינה ,המשתמש נמצא לבד
תוצאת תצפיות:
 .1מבחינה טכנית ,המדידה הסתיימה בהצלחה
 .2עידן התלבט אם למדוד בפה או בבית השחי
 .3עידן רצה לדעת איך מתקדמת המדידה תוך כדי ביצועה ,ניסה להביט במראה ולא הצליח לקרוא
את הספרות הפוך .הוא גם ניסה להסתכל למדחום שבפיו ,ולא הצליח לקרוא את הספרות.

חשוב להשתמש במונחים כללים! (לדוגמא -הילד רצה לראות את הטמפרטורה במהלך המדידה .ולכן נציין
"יש להדגיש את רמת התצוגה ולא נפרט את הפיתרון המלא שעלה לראשנו)

שיעור - 5המשך תצפיות ,ראיונות ותסריטים

תצפית מתערבת לא כוללת התערבות שלנו אלא ,האדם שמבצע את המשימה מערב אותנו במחשבות שלו.
אנחנו צריכים להנחות את הבן אדם לפני תחילת התצפית אך לא לעזור לו.
דוגמא לתצפית :עלינו לחשוב האם זאת תצפית מתערבת או לא מתערבת ומה אפשר ללמוד ממנה.
המשימה היא עבור אחות שצריכה לתת עירוי דם עם תרופה .רופא בכיר שיתף איתנו פעולה ויש אחות
אמיתית שמבצעת את התפקיד ואנחנו מבצעים עליה תצפית .המשימה הרבה יותר מסובכת מלחמם פיתה
במיקרו .אילו מסקנות ניתן להסיק? האם התוצאות הן הצלחה או כישלון ומה אפשר להסיק בנוגע
למשימה ,איך היא בוצעה? האם יש בה טעויות? וכדומה.
האחות מבולבלת ,זוהי תצפית מתערבת ,היא כל הזמן ביקשה אישור ותגובה ממי שצילם אותה אך לא
קיבלה תשובה (אם אנחנו נענה לשאלות בזמן התצפית היא תיהרס) .היו הרבה מקומות לטעויות ,החל
מחישוב המינון ,במכשיר שבו היא נתנה את החומר ,האם ברור שהמדבקה היא של המטופל הנכון? האם
ברור שהיא חישבה את המינון כמו שצריך? שהמזרק הוא הנכון?
מה עם הסביבה ,איך היינו מאפיינים אותה? מאוד רועשת ,לא מסודרת.
מסקנות מהתצפית :לא מספיק ברור לאחות איך לעשות את העירוי ,יש הרבה מקומות לטעויות.
מה ניתן היה לשנות? אפשר שיהיה כלי עליו כתוב השם במדבקה ,שהכל יהיה באותו החדר (היא הייתה
צריכה לעבוד בין חדרים) ,פרוטוקול ,מחשבון מינונים (אולי מחשב יוכל לחשב את המינון המדויק).
עם כל הקשיים של המשתמש אנחנו עדיין יוצאים מנקודת ההנחה שזוהי לא אשמתו ,אנחנו צריכים לעצב
את המערכת בצורה שתוריד את ההסתברות שתקרה טעות למינימום .נכון שאפשר להגיד שהאחות היא
חסרת אחריות ,אבל זה לא יעזור למטופל .במאפייני המשתמש אפשר להגיד ששפת הדיבור שלה היא
אנגלית אך הסביבה עצמה הייתה בעברית ,יש פה קושי של שפה.
במקרה כזה ניתן לכתוב מה הבעיה ומה הפתרון.
הסקת מסקנות
יש הבדלים בין ממצאים למסקנות!
 .1ממצאים :מה קרה בתצפית הספציפית?
 .2מסקנות :מה הממצאים מלמדים אותנו? מה ניתן להסיק מהם על כלל המשתמשים /על המערכת /על
הסביבה?
*לא להשתמש במונחי ממשק במסקנות (לא להגיד כפתור ,אור ,צליל ,מתג ...אלא להגיד בקר ,תצוגה
וכדומה).

*לאותה פונקציה יכולים להיות מימושים שונים בממשק:

איסוף מידע :עריכת ראיונות
מטרת הריאיון :לקבל תמונה כללית על אופי השימוש במערכת ,יתרונות וחסרונות באינטראקציה.
יש לשאול את כל המרואיינים את אותן השאלות ובאותו הסדר ,על מנת למנוע הטייה.
אנחנו כותבים את השאלות לריאיון לפני הריאיון ואין לתת למרואיין לקחת אותנו לכיוון שהוא רוצה,
אלא להמשיך בקו שלנו.
כל זאת על מנת ליצור אחידות ולבחון את כל מה שאנחנו אמורים לבחון .אם נשנה את הריאיון בעקבות
המרואיין הראיונות לא יהיו אחידים ויהיו מושפעים מהאופי של האדם עצמו .אם אנחנו רואים אחרי
ראיון אחד או שניים שהשאלות שכתבנו לא מתאימות ,ניתן לכתוב את השאלות מחדש ולראיין שוב.
שאלות לדוגמא:
-

מהי המטרה שלשמה התחלת להשתמש במערכת?

-

האם המטרה הושגה?

-

אם לא ,היכן בתהליך נתקלת בקשיים?

-

האם יש דרך אחרת להגיע לאותה מטרה? אם כן ,למה בחרת בדרך זו?

-

האם נתקלת בקשיים שהצלחת להתגבר עליהם ,כיצד?

-

האם יש משהו בתהליך שבעיניך מקל או מקשה על האינטראקציה עם המערכת?

הדגש הוא על הקשבה למשתמשים :לשאול שאלות פתוחות ,לראות מה הן מציפות ,ולא לכוון את
התשובות.
עלינו להגיע לשאלות שהן לא גנריות ,להבין דברים שלא ראינו לבד ולא ניתן ללמוד אותם מבלי לשאול.
הריאיון צריך לחדש מעבר לתצפית.
למשל את האחות בסרט היינו שואלים" :האם זאת פעם ראשונה שאת נותנת את התרופה?" "כמה פעמים
ביום את צריכה לבצע חישוב כזה?"" .איזה שיטות אחרות יש לקביעת כמות?".
איסוף מידע :תסריטים
התסריטים מבוססים על התצפיות ,הראיונות והמידע שאספנו על המערכת.
התסריטים מתארים מצב היפותטי :אינטראקציה בדידה (אחת) של משתמש מסוים (אחד) עם המערכת
לצורך השגת מטרה (אחת) ברורה ,בתוך הקשר שימוש ספציפי.
תסריט כולל:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

מי המשתמש?
מה מטרת השימוש?
סביבה :מה ההקשר?
זמן :מתי מתרחשת האינטראקציה?
מהלך השימוש :מה סדר הפעולות?
מה התוצאה? האם המטרה הושגה?

לאחר שאספנו מידע על המשתמשים וסביבת השימוש באמצעות שיטות שונות (ראיונות /סקרים/
תצפיות ,)...השלב הבא הוא לארגן את המידע ע"י כתיבת תסריטי שימוש .תסריט הוא סיפור או תיאור
כתוב בשפה לא פורמלית ,על משתמש שמנסה להשיג מטרה כלשהי ע"י שימוש במערכת.
התסריטים הם דברים שלא קרו באמת ,אנו ממציאים אותם.
מטרה -מה הוא מנסה להשיג עם המערכת?
מי עושה -מי המשתמש שלנו?
מה עושה-מהלך השימוש -כל הפעולות /המשימות שהמשתמש עושה לשם השגת המטרה עד לסיום
השימוש במערכת .לא מספיק לציין מה המטרה ,אלא גם איך מבצע במובן של תתי -הפעולות שהוא עושה.
סביבה :מה ההקשר -היבטי סביבה ,למשל :שימוש בלילה ,משתמש החובש כפפות.
מתי -זמן :יכול לספק אינדיקציה לעומס ,לתנאי תאורה מגבילים וכו'.
תוצאה -ביצוע מוצלח והשגת המטרה לעומת ביצוע חלקי או כשל בביצוע אשר דורשים התייחסות מצדנו.

לא תמיד נוכל לראות מה יכול לקרות באינטראקציה .אנחנו רוצים להכניס את המידע לתוך הניתוח של
המערכת .אנו יכולים לכתוב תסריט אחר .אנו יכולים לזהות שיש קשיים וכשלים ,שיש סביבה שיכולה
להיות שונה ולכן אנו כותבים תסריטים שונים .יש הרבה מאוד מצבים היפותטיים בראש שלנו והם לא
יחשפו בראיונות ולכן אנחנו צריכים לכתוב תסריט.
מערכת להחתמת כרטיס נוכחות-תסריט  :1לא ראינו את המקרה הזה בתצפית.
יש תור והאדם העומד בכניסה לעבודה בשבע בבוקר עלול לא לספיק .ריאלי שזה יקרה ,אך מצב זה לא
עלה בתצפית או בראיון.
מי ביצע? יוסי.
מה הוא היה צריך לעשות? להחתים כרטיס נוכחות.
מתי? .06:55
המטרה :להחתים את הכרטיס.
התוצאה :להשלים זמן חסר בסוף המשמרת.
באיזה הקשר :יש אנשים שמגיעים רגלית ויש אנשים שמגיעים במכונית .אם חסר אלמנט מסוים אנחנו
נראה זאת.
יש לשים לב שיש את כל האלמנטים (שנמצאים ב"תסריט כולל" למעלה).
קווים מנחים לכתיבת תסריטים
• נתאר שימושים שכיחים (כלל ה ,)80/20-אך גם מצבי שימוש נדירים  -לעיתים באותו תסריט .רצוי לתאר
כמה שיותר פעולות .כלל ה 20% -80/20-מהטעויות מתרחשות  80%מהפעמים או על ידי 80%
מהמשתמשים .מצבים שכיחים ,אנחנו לא נתאר טעות /תקלה שיש הסתברות של  1%שהיא תתרחש .אבל
יש גם לבחון מגוון מצבים ובעיות אפשריות ולהציב אותם בצורה של "מה יקרה אם"...
• נתייחס גם לטעויות בעבודה עם המערכת :נקודות הכשל הפוטנציאליות באינטראקציה (עקב מחסור
במידע ,בפונקציונליות ,במשוב וכו').
• היקף :מומלץ לכתוב מספר תסריטים כדי לתאר מגוון משתמשים הפועלים להשגת מטרות שונות,
בהקשרים שונים (לא כולם עם אותה המטרה -אחד צריך להפשיר ,השני צריך לחמם) .חשוב שהתסריטים
יקיפו את כלל הקבוצות
• חידוש :אם מדובר במערכת קיימת ,נשאף לבנות תסריטים שיוסיפו מידע חדש על מה שכבר ראינו
בתצפיות ושמענו בראיונות.
• ראש פתוח :התסריט צריך להיות מבוטא במונחים כלליים ככל האפשר ולבטא את המטרה בפעולת
המשתמש ,ולא את מאפייני ממשק (למשל ,המשתמש "בוחר מצב" ולא "לוחץ על כפתור מצב").
רעיונות נוספים:
•

משתמש מזדמן -המשתמש במערכת לעיתים רחוקות או באופן חד פעמי.

•

משתמש מתחיל -ללא ניסיון עם מערכות דומות.

•

מספר משתמשים -במשותף.

•

תרחיש לא שגרתי -מצב חירום ,לחץ זמן.

המטרה של איסוף המידע :הכנה לניתוח התפקיד
התסריטים משלימים את התצפיות והראיונות ועוזרים לנו למפות ולארגן את מאפייני התפקיד.
מהאינטגרציה של התסריטים עם התצפיות והראיונות ,נסיק:
– מהן המשימות (הפעילויות) שהמשתמש נדרש לבצע? ניתן לזהות משימות חשובות ,שכיחות ונדירות.
– מהו שטף הפעולה?
– מהם האילוצים איתם המשתמש צריך להתמודד בעת עבודה עם המערכת? מהן הטעויות האפשריות?
מהם הגורמים האפשריים לקשיים?
– אילו אובייקטים ופונקציות מיוצגים או צריכים להיות מיוצגים במערכת?

אם זה מתבצע לפני קיומה של מערכת ,נחשוב איך לדמיין את המערכת .כשאין מערכת קיימת ,התסריטים
יעזרו לנו לראות מה צריך להכניס למערכת ואיך ייראה תהליך עבודה.
זה בעצם המבחן הראשון של המערכת עם המציאות .הרבה פעמים מגלים שהשטף שחשבנו עליו הוא לא
הגיוני ,ומה שמראה לנו את זה -זה תסריט שנראה לא הגיוני.
זה הבסיס -עליו נבצע את ניתוחי התפקיד המפורטים
מערכת להחתמת כרטיס נוכחות :מסקנות לגבי התפקיד
– מהן המשימות? החתמת נוכחות
– מהו שטף הפעולה? המתנה בתור ברגל או ברכב ,החתמה ,כניסה למפעל
– מהם האילוצים /טעויות וקשיים? תורים בשעות עומס ,פגיעה מרכב נוסע ,הפרעה לתנועה בכביש,
קושי להבחין בחיוויים בשל תאורה חזקה או מועטה ו/או רעש בסביבה ,החתמות מרובות ,בלבול בין
כניסה ליציאה.
– אילו אובייקטים ופונקציות צריך לייצג?
– פונקציות (= פעולות) :החתמה ,הצגת תאריך ושעה נוכחיים ,הצגת שעת החתמה ,חיווי על קליטת
החתמה
– אובייקטים :כרטיס נוכחות ,צג ,בקר החתמה
– פונקציות חסרות :אפשרות לבטל רישום אחרון ,בחירת סוג החתמה

אובייקטים -הם מרכיבי מערכת.
תצוגות=מידע שצריך להציג למשתמש ,פקדים באמצעותם הוא מבצע פעולות.
תסריט טוב מכיל גם פירוט של מהלך
השימוש במערכת (ה"מה") ,בלי לתאר כיצד
נראית המערכת .כדי להתוודע לשטף
הפעולות השכיח עם המערכת ,וגם כדי
לצפות בעיות או נקודות כשל אפשריות
באינטראקציה של המשתמש עם המערכת,
אין צורך לדעת איך המערכת נראית!
מהי פונקציונליות נוספת? למשל ,לפי
המסקנות הנובעות מהתסריט הנ"ל ,יש
להוסיף חיווי ברור להדלקה ,או אולי גישה
ללא טיפוס על כיסא
עיגולים :פונקציות
ריבועים :אובייקטים – בקרים; ,תצוגות,
פריטים שיש בהם צורך

▪ הערה :כאשר יש לי כבר מערכת קיימת ,התסריטים הם בעצם דרך להעשיר את המידע שכבר אספתי
דרך התצפיות והראיונות ,ואת הסקת המסקנות אעשה על סמך כל המידע שנאסף ,ולא רק על סמך
התסריטים שחיברתי.
▪ כשאין מערכת קיימת ,התסריטים יהיו קודם כול תרחישי "מיין-סטרים" ,כדי לקבל מושג על ביצוע
התפקיד בפועל .ואילו ,כאשר כבר קיבלנו מושג כזה באמצעות צפייה במשתמשים אמיתיים ,התפקיד
של התסריט יהיה להוסיף מידע על מקרי קצה.
בכל מקרה נרצה להסיק מסקנות מכלל המידע שיש בידינו ,ונסכם אותן בפורמט שהוזכר.

שיעור  -5ניתוח מטלות עיקריות ,היררכי ,קוגניטיבי
ניתוחי תפקיד
תהליכים שמטרתם לאפיין את התפקיד:
•

מה מטרות התפקיד?

•

מה טווח הפעולות המתבצעות בתפקיד?

•

מה הם הרכיבים עליהם מתבצעות הפעולות?

•

מהו המידע הנדרש למשתמש?

•

מהן המגבלות על השגת המטרות?

•

מגבלות אנושיות

•

מגבלות סביבתיות

ניתן לבצע ניתוח תפקיד הן למערכת בתכנון והן למערכת קיימת!
לפעמים ננתח מערכת קיימת ,אבל במפעלים ,בעת ייצור מערכות חדשות ננתח את האב-טיפוס וסימולטור
וכדומה .אפשר לנתח גם מכשירים שלא קיימים עדיין.
המטרה בניתוח תפקיד היא לאסוף מידע על התפקיד עצמו :לאפיין את מטרות השימוש ואת טווח
הפעולות שדרושות או זמינות למשתמש ,לפעמים גם על רכיבים במערכת (הקיימת או ההיפותטית) ,מידע
שנדרש למשתמש כדי לבצע פעולה ,משוב שדרוש לו וכו'.
בניתוחי תפקיד שונים ישנם דגשים שונים -ישנם ניתוחים שבהם בכלל לא נדבר על רכיבי הממשק ,רק על
ה"שלד" של המשימה ,ויש כאלה שמדגישים את עיצוב המערכת .יש כאלה שמדגישים את המידע שדרוש
למשתמש ,וכאלה שמתמקדים בתהליך על רצף הזמן .לכל ניתוח המטרות והכללים שלו ,אלה רק
מאפיינים כלליים של ניתוחי תפקיד.
ניתוח תפקיד שנלמד לבצע:
• ניתוח מטלות עיקריות :סיווג פעולות ע"פ שכיחות ,קריטיות ,נראות ומחיר הטעות.
• ניתוח מטלות היררכי (תרשים זרימה) :ייצוג משימה במונחי כל תת-המשימות שיש לבצע כדי להשלים
את המשימה.
סוג של תרשים זרימה של כל האופציות הקיימות .ככל שמכשיר יותר מורכב תרשים הזרימה יהיה רחב
ומורכב יותר.
• ניתוח תהליך קוגניטיבי (מה שקורה בראש המשתמש) :ניתוח ע"פ הגורמים הקוגניטיביים המשפיעים
על המשימה וכל תתי המשימות.
גורמים קוגנטיביים (במוח) -תפיסה של אותות (אור ,צליל ,ריח ,רעד) ,קשב (תשומת לב ,כמה אני יכולה
לתת תשומת לב לכל איתות) .זיכרון -עד כמה קל או קשה לזכור את הדברים שצריך לזכור.
• ניתוח ציר הזמן :ייצוג שטף הפעולות  :משכן ועיתוין.
שטף הפעולות מבחינת הזמן ,מה קורה קודם ,מה אח"כ ומה תוך כדי.
• ניתוח שטף פעולה-מידע :פרוט פעולות בשטף התפעולי מבחינת המידע הנדרש לכל פעולה או החלטה.
לפעמים חסר לנו מידע כדי לבצע פעולה מסוימת .אנחנו נזהה איזה מידע קיים ואיזה חסר.
• ניתוח זיקות :ניתוח הזיקות בין אלמנטים בסביבת המשימה.
רק ניתוח זיקות מגיע לקראת ייצור מחדש ,הוא היחידי שנוגע באיזשהו שיפור במערכת קיימת.

צעדים בניתוח תפקיד:
 .1זיהוי המשימות העיקריות אותן מבצע המשתמש עם המערכת (ע"פ איסוף המידע ,התרחישים,
האובייקטים המזוהים וכו') .את זה אנחנו צריכים לעשות על פי איסוף המידע שכבר עשינו ,מה
הפעולות שיש שם ,היו תסריטים ותצפיות ,אנחנו כבר יודעים מה יש במערכת.
 .2פירוק לתת משימות ופעולות -כדי להפשיר פיתה אני צריך קודם כל לפתוח את הדלת של
המיקרו ,אח"כ לבחור את הזמן והטמפ ,ללחוץ ,להתחיל ,להפסיק וכדומה ..יש פה רצף של
פעולות.
 .3ניתוח כל תת משימה  /פעולה.
 .4הסקת מסקנות והשלכות לגבי תיכנון הממשק -יש לנו כבר מסקנות איך לתכנן את הממשק אבל
אנחנו עדיין לא מתכננים אותו.

ניתוח מטלות עיקריות:
• המטרה :זיהוי הפעולות העיקריות המתבצעות  /נדרשות להתבצע במערכת.
• סיווג כל פעולה לפי:
 תדירות -באיזה תדירות משתמשים בפונקציית  .Xהאם חייבים לפתוח את הדלת של המיקרוגל כדילחמם את האוכל ,האם צריך להגדיר ספציפית כמה שניות? לא תמיד צריך -יש כפתור של פלוס 30
שניות .יש דברים שהכרחיים כדי שהפעולה תתבצע ויש דברים שלא.
 קריטיות -ככל שהפעולה יותר שכיחה ויותר קריטית המשוב יותר חשוב. הנראות הנדרשת  -המשוב הנדרש -האם יש לי נראות בהדלקת המקרן ,כן או לא? האם צריךשתהיה נראות? אם התשובה היא כן צריך לכתוב זאת בניתוח מטלות עיקריות.
 מחיר הטעות• התוצאה :אפיון הדרישות לייצוג המטלות בממשק.
אני מזהה מה הן הפעולות העיקריות שיש לבצע במערכת ,אני מסווג כל פעולה על פי מידת השכיחות,
הקריטיות שלה המשוב הנדרש והמחיר שהיא גובה בהינתן שהמשתמש שלנו טעה.
התוצאה :אני אדע איך לייצג את המטלות בממשק ,אלו מטלות אני מדגישה ,באלו מטלות אני צריכה
לתמוך ,אלו טעויות יש למנוע וכו'.

ניתוח מטלות עיקריות
• תדירות השימוש :באיזו שכיחות מבוצעת הפעולה? האם היא מבוצעת כל הזמן? האם כל פעם שאנחנו
משתמשים במיקרוגל אנחנו משתמשים ב"הפשר"? לא בהכרח .לא כל פעם אנחנו מפשירים ,לפעמים
אנחנו מחממים רגיל .האם כל פעם אנחנו פותחים את הדלת של המיקרוגל? כן .האם כל פעם אנחנו
לוחצים על בקר? כן .האם כל פעם אנחנו פותחים בסוף כדי להוציא את המוצר? כן .מתוך כל השימושים
באיזה תדירות משתמשים בפונקציית .X
• קריטיות שימוש :עד כמה הפעולה הכרחית כדי להשיג את מטרת השימוש? האם חייבים לפתוח את
הדלת של המיקרוגל כדי להכניס את האוכל? כן.
האם חייבים להגדיר את משך הזמן? לא בהכרח חייב להגדיר ספציפי כמה שניות .יש דברים שקריטי
לעשות ,זה הכרחי כדי שהפעולה תתבצע ויש דברים שהם לא הכרחיים.
• נראות נדרשת :עד כמה נדרש משוב או חיווי על הפעולה? (נובעת בין השאר מהתדירות והקריטיות).
ככל שהפעולה היא יותר תדירה ויותר קריטית יש יותר סיכוי שנצטרך משוב.
 הדלקת מקרן ,האם נדרש בכל פעם שאני רוצה להראות מצגת? כן ,אלא אם כן המקרן כבר דולק .לכן,הדלקת המקרן היא פעולה בעלת תדירות בינונית .האם הכרחי שהמקרן יהיה דלוק כדי להראות את
המצגת? כן .אנו צריכים לקבל משוב אם המקרן צריך להראות שהוא דלוק או לא .ככל שהפעולה יותר
שכיחה ויותר קריטית המשוב יותר חשוב.
• מחיר הטעות :עד כמה צריך למנוע מצב בו המשתמש טועה בביצוע הפעולה ,או מבצע אותה בלי כוונה?
מה המחיר של טעות שאני מבצעת במכשיר? האם המחיר או שריפה /פיצוץ? האם המחיר הוא לא קיים
בכלל ,לא קיים שום דבר (המחיר הוא נמוך ,האוכל לא התחמם לדוגמא).

האם שכיחות וקריטיות באים ביחד? לא תמיד .למשל ,פתיחת מסמך וורד היא קריטית כדי לעבוד,
ובדיקת איות לא .אבל פותחים את המסמך פעם אחת בכל שימוש ,ובדיקת איות יכולה להיעשות כל חמש
דקות או באופן אוטומטי כל הזמן .זה ההבדל בין תדירות לקריטיות.
רמת השכיחות והקריטיות מביאים לתכנון של המשוב  :צריך משוב כל הזמן? ניתן קיצור דרך?
לדוגמא בשמירה ,אין משוב על פתיחה ,ויש קיצור דרך .בפתיחת מסמך יש משוב מיידי.
בפעולה קריטית שיכולה להוביל לטעות  :נשאל  :האם אתה בטוח?
בפעולה מאוד קריטית ,עם מחיר גבוהה ,אבל לא שכיחה ,יהיה ממשק שלוקח את המשתמש דרך תהליך
כפוי שצריך להתרחש כסדרה .כמו מסכי ההתקנה עם "הבא" ו"פעולה מומלצת "...שבה המערכת לוקחת
את המשתמש דרך תהליך ההתקנה וכך מונעת טעות.

ניצור טבלה על משתמש ראשי ונכתוב את המטלות העיקריות .נבצע  2/3טבלאות רק אם יש הבדלים מאוד
עקרוניים בין פרופיל של משתמש א או ב ,אם אין הבדל עקרוני ניתן לעשות טבלה אחת.
לעתים לא יהיה הבדל בין פרופילי שימוש שונים ,אך לעיתים משתמשים בפונקציות שונות בתדירויות
שונות והקריטיות של השימוש בפונקציות אלה עבורן היא שונה למשל .לכן נעזר בפרופילים שזיהינו
באפיון המשתמשים וננתח אותם בנפרד (אם רואים שאין הבדל – אפשר לאחד).

בטבלה רואים מה זה אומר שהכל יחסי – המטרה היא להבחין מה
תדיר יותר ממה ,מה קריטי יותר ממה ,איפה מחיר הטעות גבוה יותר
וכו'.
לכן לא ניתן  1או  3לכל הפעולות גם אם ההבדלים לא דרמטיים ,או
שמחיר הטעות לא גרנדיוזי.
מכיוון שלא רוצים להעמיס על המשתמש ולבלבל אותו ,אי אפשר
לתת משוב להכל ,לתת נראות גבוהה להכל .ובאמת לא הכל חשוב
באותה המידה .לכן הדירוג הוא גם יחסי.
הטורים לא לגמרי בלתי תלויים .למשל ,לרוב נרצה שיהיה משוב או
חיווי ברור לפעולות עם מחיר טעות גבוה וקריטיות בשימוש.
כשמוציאים פרוסת לחם ,לא צריך משוב מהמערכת כדי לדעת אם הפרוסה יצאה או לא .אבל כשמדליקים
או מכבים את המערכת ,נרצה שזה יהיה ברור.
מחיר הטעות :במערכת כזו ,המחיר הכי חמור יהיה אם הפרוסה נשרפה או שנגרם נזק למערכת .אם
הפרוסה לא מספיק עשויה או קצת יותר מדי עשויה ,זה לא נורא .אם היא נפלה על הרצפה כי לא הצלחנו
להוציא אותה ,זו בעיה ,אבל פרוסה שרופה או קצר חשמלי זה יותר גרוע.

ניתוח מטלות עיקריות -הסקת מסקנות
הניתוח מאפשר לנו לדון בנושאים כמו:
•

אילו פעולות צריכות להיות בולטות ונגישות?

•

האם יש פעולות שצריכות להיות אוטומטיות?

•

האם יש פעולות שאפשר לוותר עליהן?

•

באלו פעולות חשוב משוב למשתמש?

•

באלו פעולות חשוב למנוע טעויות? איפה שמחיר הטעות הוא גבוהה.

ולעומת זאת ,אילו טעויות אנחנו מוכנים לקבל? אם באתי להפשיר משהו והוא לא הופשר עד הסוף,
•
זה לא נורא אז אכניס שוב להפשרה במיקרו.
אז מה אנחנו עושים עם המידע הזה?
כאשר המטלות הן מאוד שכיחות יתכן שההשלכה היישומית עיצובית של כך תהיה זמינות מאוד גבוהה.
למשל ,קיצורי הדרך שלנו על שולחן העבודה במחשב הן דוגמא מצוינת ,יש אפילו גרסה שכאשר אתה לא
משתמש הרבה מאוד זמן בקיצור דרך מסוים אתה מקבל התראה על כך -אולי אתה צריך להוריד את
קיצור הדרך הזה?
עוד יישום :נדרוש שהבקר יהיה עמיד ולא יישחק משימוש מסיבי
מטלות קריטיות -מטלות פחות שכיחות אבל חשובות מאוד לתפעול המערכת (הרבה פעמים זה הולך יחד
אך לא בהכרח) ,במקרה הזה אנו נרצה להבליט את המטלות האלה .ייתכן שנחייב את המשתמש שלנו
לבצע את המטלות האלה כדי שלא ישכח ,דרך יצירת תהליך עבודה מונחה או כפוי .לא ניתן לעבור לפעולה
הבאה עד שאתה לא משלים פעולה נוכחית.
מטלות עם נראות גבוהה -יש לספק משוב על הפעולה/בחירה/תוצאה למשתמש.
מטלות רגישות לטעות -שוב יצירת תהליך עבודה כפוי או מונחה ,צ'ק ליסט ,התרעות לפני ביצוע טעות
(האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הקובץ) ,או למשל יצירת הגנות בפני מחיקה של קובץ -העברה
לפח המחזור.
לא נקבע בשלב הזה איך יראה המשוב או איך תמנע הטעות – רק נזהה את הצורך!

סיכום
ניתוח תפקיד  -המטרה:
•

זיהוי המטרות העיקריות של המערכת ,והפעולות הנדרשות להשגתן.

•

זיהוי הדרישות שצריכות להתקיים במערכת על מנת להשיג את מטרותיה.

ניתוח מטלות עיקריות:
•

זיהוי הפעולות העיקריות המתבצעות במערכת

•

סיווג כל פעולה לפי תדירות ,קריטיות ,הנראות הנדרשת ומחיר הטעות בביצועה.

•

התוצאה :בסיס לאפיון הדרישות לייצוג המטלות בממשק.

שיעור  -6ניתוח מטלות היררכי
ניתוח בו אנחנו מייצגים את כל המשימות ותתי המשימות בהפעלה של מערכת מסוימת בצורה של עץ
(היררכיה) המציין מה יש לבצע קודם ומה אח"כ .זה עץ שעל בסיסו אנשי תוכנה יכולים לכתוב תוכנה
(אפליקציה) .זה גם הבסיס למערכות שאין בהן תוכנה.
ייצוג משימה באמצעות עץ היררכי המכיל:
• כל תתי-המשימות והפעולות שיש לבצע כדי להשלים את המשימה.
• תכניות המגדירות את התנאים בהם פעולות אלו מתקיימות.
התהליך:
 .1פירוק כל פעולה לתת-פעולות (תת-מטרות).
 .2ארגון הפעולות על פי שטף הפעולה הצפוי או הנצפה .מה יהיה קודם ומה אח"כ.
 .3הגדרת תוכניות המתארות את הסדר והתנאים לביצוע תת המטלות ("אלגוריתם" לביצוע).
לאחר שזיהינו את המשימות בתסריטים ,אנחנו בודקים באמצעות הניתוח מהן הפעולות הנחוצות לביצוע
כל משימה כזו.
הליך הניתוח :דוגמה חלקית
א .נגדיר את הפעולה :יעד המשימה .הזמנת פיצה
ב .נשאל איך משיגים את היעד ,ונענה באמצעות הגדרת תת-פעולות המרכיבות את המשימה.
בחירת הפיצה

תשלום קבלת הפיצה

ג .נמשיך לשאול "איך" על כל תת-פעולה ,עד שנגיע לרמה שמתחתיה הפעולות הן קוגניטיביות  /פיזיות.
התהליך המתואר כאן יכול להיות נכון גם לשיחת טלפון עם מוקד הזמנות ,וגם להזמנות ממוחשבות.
אנחנו לא מדברים על אופן המימוש אלא על השלד של התהליך.

כשאנחנו יורדים למטה ,אנחנו עונים על השאלה "איך" :נבחר ,נשלם ונקבל.
בתוך הגדרת תוספות ,איך מגדירים תוספות? יש כמה אופציות שלא נבצע את כולן בו זמנית.
כשאנחנו יורדים בהיררכיה אנחנו עונים על השאלה "איך" ובכל ענף של העץ אנחנו נענה על השאלה
"איך".
כשהולכים מימין לשמאל יש לנו אופציות שונות שלפעמים הולכות אחת אחרי השנייה או שצריך לבחור
אחת מהן.
איך זה באמת צריך להיראות כשאנחנו עושים את הניתוח פעולות?
יש לנו רמות 0 .תמיד המטרה .המטרה יכולה להיות :הכנת טוסט ,קניית כרטיס רכבת וכדומה.
אח"כ יש שלבים המציינים מה צריך לעשות כדי להגיע למטרה.

הליך הניתוח -פירוק לתת פעולות
• עד מתי? כלל עצירה:
▪ אין להגיע לרמה הקוגניטיבית או הפיזיולוגית של הפעולה

לא נכון" :להגיד את התוספת הרצויה"" ,ללחוץ על התוספת הרצויה"" ,להחליט מה התוספת
הרצויה"
▪

מעל רמה זו ,יש להתייחס לכל הפעולות הרלוונטיות לביצוע המשימה ולתפקיד המשתמש.

נכון" :לבחור בתוספת הרצויה"
כללי עצירה :אחת הבעיות בניתוח זה היא הקושי לדעת מתי לעצור את הפירוק .יש כללים שונים
למטרות שונות ,אבל במקרה שלנו כשהמטרה היא לתכנן ממש מערכת ,אנחנו עוצרים את הפירוק
כשהוא כבר לא מוסיף מידע רלוונטי .לכן ,לא ניכנס לרמה הפיזיולוגית ומוטורית :כן "בחירת שם
החבר אליו שולחים הודעה" ,לא "הושטת יד ,סריקה חזותית" .כשהחקירה היא של אינטראקציה של
אדם עם מערכת ,נעצור כשנגיע לפעולות שנעשות על הממשק ,כך שברמה הזו נוכל לקבוע מה יהיו
הרכיבים עליהם נעשות הפעולות.
• לא נציין בקרים ותצוגות ספציפיים ,אלא את מטרת הפעולות -לא "לוחצים על כפתור וגוללים" כי זה
כבר פתרון -אנחנו עדיין לא בונים את הממשק ולא אומרים איך הוא יראה.

• אין לתאר פעולות הנעשות ע"י המערכת  -רק פעולות של המשתמש מול המערכת( .לא נכון" :העברת
ההזמנה לטבח") .לא נכניס תיאורים כמו "עיבוד נתונים ע"י המערכת" כי אנחנו מתארים פעולות של
המשתמש .בדומה לכך ,המתנה לאירועים לא נכניס להיררכיה ,למשל לא נציין שהמשתמש מחכה
לקבלת עודף.
• שימו לב להיררכיה נכונה ורמת פירוט אחידה בכל רמה.

הליך הניתוח -הגדרת תכניות
אנחנו כותבים את הסדר של הפעולות:
•

רצף קבוע " -בצע  1עד  7לפי הסדר"

•

רצף משתנה לבחירת המשתמש" -בצע  1ואז  2או  3או "4

פעולות אופציונאליות ותנאים" -בצע  1עד  3לפי הסדר .אם יש לך סכום מדויק המשך ל ,4-אם לא
•
המשך ל"..5-
•

המתנה לאירועים" -בצע  ,1לאחר שמתרחשת פעולה מסוימת  /כעבור זמן מסוים (ומהו) ,בצע "2

•

חזרות ורקורסיה" -בצע  1עד  3לפי הסדר פעמיים ,ואז בצע "4

•

ביצוע פעולות בו-זמנית" -בצע את  2ואת  4במקביל"

*אנחנו מחפשים את האלגוריתם של המשתמש .המטרה של הדבר הזה ,זה להיראות כמו תוכנה.
התוצאה:
·

זיהוי הפעולות הנדרשות להשלמת משימה

•

הגדרת רצף הפעולות הרצוי במערכת

•

זיהוי האובייקטים הנחוצים במערכת

•

כלי ליצירת אמצעי הדרכה והוראות

בעיות:
א .בתיאור סדר הפעולות:
-

הביטול הוא לא אחרי התשלום אלא
מותנה במצב מסויים.

-

סדר הפעולות ב 3-לא הכרחי ,ולא
תמיד יש עודף.

ב" .לחץ על המשקה הרצוי" – אנחנו מנסים
להגיע למטרה של המשתמש בכל שלב ,ולא
לתאר את האמצעי הפיזי.
כלל העצירה יהיה בבחירת המשקה "לחץ על
המשקה הרצוי" -זה פיזי ,לא מכניסים פעולות
פיזיות וקוגניטיביות.
במבחן יכולה להיות שאלה שיהיה בה תרשים
ונצטרך לזהות את הבעיות -פעולות קוגניטיביות או פיזיות לא יכולות להיכנס לתרשים.
המילה "קח"" ,הכנס" "לחץ" -זה פיזי .קבלה זה לא משהו שהבן אדם עושה .אני לא רוצה להכניס פעולות
פיזיות של המשתמש.

נקודות להדגשה:
ההבחנה בין פעולות כמו "לחץ" לבין פעולות עם אלמנטים פיזיים שהם חלק מהותי מהמערכת או ממטרת
המשתמש (הכנס אשראי ,קח עודף ,קח משקה)
חשוב – אם החליטו לכלול אלמנט פיזי בניתוח ,צריכה להיות לכך הצדקה .לנמק – למה זה לא פרט שולי
בממשק אלא חלק מהותי.
עוד נקודות דווקא חיוביות :השימוש ב"או" באלגוריתם ,ההתייחסות לפעולת הביטול גם אם היא לא
נפוצה ,כי אנחנו מתארים את כל היררכית הפעולות בתוך המשימה.

 שימו לב לתנאים ולאפשרויות בסדר הפעולות. חשוב להבחין בין אלמנטים פיזיים שהם חלק ממטרת המשתמש ,לבין כאלה שתלויים רק במימושהממשק.

בעיות מרכזיות:
 1.1ו 1.3-פעולות קוגניטיביות
שני סוגים של בחירת תחנה – זו בעצם
פעולה אחת עם שתי אפשרויות,
ההיררכיה צריכה לבטא זאת.
שינוי ווליום עשוי להתבצע יותר מפעם
אחת.

הניתוח תלוי במערכת הספציפית ,בפעולות שהיא מאפשרת ,ובאופן שבו היא מחולקת היררכית.
אנחנו מקבלים ייצוג של שטף הפעולות של המשתמש להשגת המטרה ,ויכולים כבר למפות את האלמנטים
שצריכים להיות בממשק.
בין האלמנטים שאנחנו מזהים יש כבר תצוגות ובקרים.
תצוגות -אלמנטים באמצעותם המשתמש מקבל מידע מהמערכת .מתי המשתמש צריך חיווי או משוב על
פעולות שעשה ,ומה החיווי? איזה מידע אנחנו צריכים להציג לו? (גם לא בהכרח בתגובה לפעולות -יכול
להיות הוראות לפעולה ,או התרעות) .למשל כשהוא מכניס כסף ,יתכן שנרצה תצוגה שמראה כמה כסף
התקבל .כשהוא בוחר מוצר אולי כדאי שתהיה תצוגה שמראה מה המוצר שנבחר ,וכך הלאה...
בקרים -באמצעותם המשתמש מעביר מידע והוראות למערכת.

ניתוח מטלות היררכי -סיכום
•

הניתוח מאפשר זיהוי והגדרה מפורטים של כל הפעולות הנדרשות לביצוע משימה מוגדרת

•

בסיס חיוני לקביעת האובייקטים הנדרשים בממשק (מהם ייגזרו תצוגות ובקרים)

•

בסיס חיוני להערכת תלויות ,זמנים ושטף עבודה

•

בסיס חיוני לניתוח ביצועי המפעיל

ניתוח תהליך קוגניטיבי
דוגמאות לשאלות עליהן נרצה לענות בעזרת הניתוח:
•

מה התנאים להתחלת ביצוע המשימה?

•

אילו חושים מעורבים?

•

איזה סוג של עיבוד מידע מהחושים נדרש?

•

מה הידע הקודם הנדרש לביצוע המשימה?

•

אילו החלטות על המשתמש לקבל?

•

מה רצף הפעולות הנדרשות להשלמתה?

•

אילו אילוצים ודרישות יש לספק?

שלבי ניתוח
 .1פירוק כל מטלה לתת משימות (כמו בניתוח היררכי)
 .2פירוק כל תת-משימה לאלמנטים הקוגניטיביים שלה.
 .3הגדרת הגורמים המשפיעים על הביצוע של כל תת משימה
 .4צפיית טעויות אפשריות בביצוע כל תת-משימה
 .5תוצאותיהן.

ניתוח קוגניטיבי -דגשים
• בניתוח של מערכת קיימת יש לשקף את הממשק הנוכחי ולתת מידע מלא על כל מה שנדרש מהמשתמש
לעשות כדי להשלים כל תת-פעולה.
ניתוח של כל תת-פעולה כולל :קבלת חיוויים מקדימים לביצוע ,קבלת החלטה על עצם ביצוע הפעולה,
הוצאה לפועל של הפעולה ,קבלת משוב על ביצוע הפעולה.

>> איך כל אלה נעשים בממשק?
• הגורמים משפיעי הביצוע נובעים משלושת מוקדי האינטראקציה :אדם ,מערכת וסביבה.
• מה שלא מופיע בניתוח לא יכול לצוץ במסקנות

ניתוח קוגניטיבי -סיכום
•

ניתוח מטלות קוגניטיבי מסייע להבין מהם התהליכים הקוגניטיביים הנדרשים לביצוע מטלה.

•

תורם להבנת הגורמים משפיעי הביצוע.

•

הוא כלי לתכנון מערכות מורכבות שיתאימו ליכולת ולצרכי המשתמש.

•

הניתוח מאפשר לנבא טעויות אנוש אפשריות.

שיעור  – 7ניתוח ציר זמן ,שטף פעולה -מידע ,זיקות

ניתוח ציר הזמן
ייצוג שטף המטלות
•
•
•

מועד ומשך
חזרות והפסקות
ביצוע במקביל

הניתוח משקף עד כמה עמוס המפעיל בכל נקודת זמן (מבחינה פיזית וקוגניטיבית).
ניתוח שבו אנחנו מציגים בצורה גרפית את הזמן שלוקח לעשות כל פעולה וכל תת פעולה כדי לבצע את
המשימה הכללית.
לדוגמא נניח שהמשימה שלי היא לחמם משהו במיקרו .אני צריכה להכניס את המוצר ,לבחור סוג חימום,
חלק מהדברים מתבצעים בו זמנית וחלק מהדברים מתבצעים אחד אחרי השני .הניתוח הזה ייצג את זה
בצורה גרפית וכך נוכל לראות האם יש זמן מסוים שבו יש עומס על המערכת .יהיה מלבן נפרד לכל פעולה
שאנחנו עושים (תכלת ,כחול ,ורוד כל דבר פעולה אחרת ובזמן הזה המפעיל מאוד עמוס מבחינת מה שצריך
לעשות בו זמנית ,בין הצהובים יש הפסקה ).משקף כמה המפעיל עמוס מבחינה פיזית וקוגניטיבית .

א .תת משימות פסטה ,תת משימות רוטב –
תרגיל קצר במחשבה מסודרת על תת משימות
ב .סדר הדברים – האם הם פשוט קורים לפי
הסדר? לא -יש חזרות ,יש הפסקות
מתי נוצר העומס? ניהול במקביל של פסטה
ורוטב .איזה סוג של עומס זה?
 פיזי ,קוגניטיבי... איזו פעולה חסרה? הדלקת האש!ניתן לראות  2משימות שמתבצעות במקביל ,יש
רשימה של תתי משימות וליד כל אחד מתי היא
מתבצע .באותו הזמן המפעיל מפעיל את הרוטב.
הערבוב הוא לאורך כל הדרך ,באיזה שלב אנחנו
מוסיפים שום תוך כדי שאנחנו מערבבים את
הפסטה .ייצוג גרפי של כמה זמן לוקח לעשות כל
תת משימה ,מה מתבצע במקביל (מתאים
במיוחד לדברים שנעשים במקביל) .

– נהיגה היא לא פעולה אחת אבל לא אותה
אנחנו מנתחים .אנחנו רק רוצים להראות שזה
קורה תוך כדי ביצועה.
 פעולת השתייה יכולה להתרחש הרבה פעמים,אבל נתאר רק כמה מהן ונציין שהתיאור הוא
סכמתי.
אין הרבה פעולות אבל עדיין יש כמה פעולות
שמתבצעות במקביל .הנהיגה מתבצעת כל הזמן
ויש פעולות נוספות שמתבצעות במהלך הנהיגה.
מה ניתן להסיק מהניתוח? ניתן להסיק איזה
פעולות מתבצעות במקביל .מתי המפעיל יותר או
פחות עמוס .מתי יכול להיות שיהיה לו קשה
ולכן צריך לתכנן יעיל כדי להקל עליו בנקודות
העמוסות.

ניתוח ציר הזמן :מסקנות
תפעול מתקן הכוסות מתבצע במקביל לפעולות נהיגה.
נזהה מתי הפעולות "מתנגשות"  -הזמנים שבהם ביצוע הפעולות במקביל יוצר עומס על המשתמש,
והסיבות לכך .ניקח כל תת משימה ונכתוב מה העומס הפיזי והקוגניטיבי (במוח) אם קיים .
עומסים פיזיים וקוגניטיביים:

נהיגה:
 עומס קוגניטיבי :תפיסה חזותית ,זיכרון חזותי ,קשב ,קבלת החלטות.
 עומס פיזי :מוטוריקה גסה ועדינה(מוטוריקה גסה -שצריך להשתמש בה באיברים הגדולים יותר–
רגליים וידיים שנצטרך את כל הגפה למשל דוושות ,הגה .מוטוריקה עדינה-שימוש באצבעות ,לחיצה
על כפתור וכו' ,)..קשר עין-יד (העין צריכה להגיד ליד מה לעשות מבלי להסתכל ולהוריד את העיניים
מהכביש)

תפעול מתקן כוסות:
 עומס קוגניטיבי :תפיסה חזותית ,זיכרון חזותי ,קשב
 עומס פיזי :מוטוריקה גסה ועדינה קשר עין-יד.
 המשתמש גם ממשיך להחזיק את הכוס – למה זה גורם?
יש פה דרישה כפולה לאותו משאב -לדוגמא היד .בנוסף ניתן לראות שיש פה עומס קוגניטיבי כפול -יש
אותו סוג של עומס קוגניטיבי תפיסה חזותית מופיעה גם בנהיגה וגם בתפעול מתקן כוסות .אומר ששתיית
הקפה מפריעה לנהיגה -יש עומס על המפעיל.

כיצד ניתן להקל על העומס הפיזי והקוגניטיבי?
-

קירוב המתקן לנהג
הוספת קשית
חיבור וניתוק מהירים של הכוס

המסקנות -ניסיון לפתור את הבעיות .לדוגמא
קירוב המתקן לנהג אולי יכול להקל על העומס.
לגבי חוקיות של פעולות– כמהנדסי אנוש לוקחים בחשבון הרבה פעולות שאנשים עושים בין אם הם
חוקיות או לא חוקיות למשל לדבר בטלפון בזמן נהיגה ואם אנחנו רוצים להוריד את כמות התאונות.
אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון-כל עוד אנשים נוהגים ומשתמשים בטלפון מהנדסי אנוש ינסו
לתכנן דברים שיהיו יעילים למנוע תאונות אלו (יש סיבה שזה לא חוקי -עומס קוגניטיבי על המפעיל).
פעולה לא חוקית מעידה לי על הבעיה שיש עומס למפעיל .

הטעויות :
 .1להתעלם ממחזוריות של פעולה,
להזניח פעולות "קצה" (הכנסה
ראשונה ,הוצאה בסוף)
 .2הפעולות מתקיימות במקביל
לנהיגה – ולא במקביל זו לזו .לא
לאחד בין פעולות שלא מתבצעות
במקביל ,ולשים לב לאלה שכן.
האדם לא "מפסיק" לנהוג ,גם אם
הוא אולי לא ינסה להוציא את
הכוס בדיוק בזמן שהוא צופר
ומעביר הילוך..

אנשים נוטים לבצע טעויות בניתוח הזה .ישנם  2טעויות .צריך לזהות את הטעויות .בניתוח הראשון – יש
ברציפות של העניין -בזמן השתייה יש הפסקות ופה אין הפסקות  .בניתוח צריך להוסיף האם מדובר
בשניות ,דקות ,שעות .אי אפשר להוציא את הכוס אם לא הכנסתי אותה לאחר מכן .בניתוח השני –
הנהיגה לא רציפה ,ובמידה והנהג עצר בצד לשתות הוא לא יכול להכניס לשתות ולהוציא בו זמנית.

ניתוח שטף פעולה -מידע
מתעסק בשטף של הפעולה  ,מה עושים קודם ואחר כך ובמידע שצריך.
פירוט המשימה במונחים של המידע הנדרש לכל פעולה או החלטה.
 .1פירוט תת-הפעולות העיקריות במשימה
 .2לכל תת-פעולה ,פירוט המידע הנדרש לביצועה -איזה מידע צריך
 .3תיאור מגבלות וקשיים אפשריים הקשורים למידע
 .4פירוט מקורות אפשריים למידע -מאיפה אפשר להשיג את המידע כאשר מקור מידע יכול להיות
כל דבר (דף הוראות ,ספר ,שלטים )..אבל לא לשאול מישהו -כי לא יכולים לבנות על זה שיש לנו
מי לשאול ,אי אפשר לבנות על זה שיהיה מישהו באזור שיוכל לענות לנו.
 מתי הניתוח מתאים?בפעולות בהן יש אתגרים הקשורים למידע ולזמינותו
אם יש לנו מכשיר שבשבילו צריך מידע אז הניתוח מתאים ואם לא צריך שום מידע כדי להפעיל את
המכשיר אז זה פחות מתאים.
רשימת מקורות אפשריים יכולה לכלול את המקורות הקיימים ,אך הכוונה היא להרחיב מעבר לכך – אילו
עוד מקורות קיימים או היו יכולים להיות? בגבולות הסביר.

הדוגמה חלקית בשני מובנים:
א .נכללת רק פעולה אחת ורק חלק מהמידע הנדרש
לביצועה .אפשר לשאול מה עוד עושים ואיזה מידע נדרש
לשם כך .למשל ,אפשר לומר שדגם המטוס הוא מידע
נדרש כדי לקבל החלטה מושכלת.
ב .התיאורים לרוב צריכים להיות מפורטים יותר ,אלה
רק דוגמאות לקשיים ולמקורות מידע.
נפרט את תתי הפעולות .לכל תת פעולה אני אמלא את
הטבלה הזו .הטבלה היא הניתוח עצמו .מה הדבר
הראשון שאני צריכה לדעת כדי לבחור מקום? לדעת מה
פנוי .ועוד מידע שחשוב לאנשים -מיקום המושב במטוס
ביחס למעבר או כמה מקום יש לרגליים ,איפה לשים
עריסה לתינוק .יש סוגים של מידע שאנשים רוצים לדעת
כדי להחליט איפה לשבת.
קשיים -אפשר לבחור איזה מושב עד שנתפס בזמן אמת .
קשיים שמתייחסים למושבים הזמינים לכן זה באותה
השורה .שורה מתחת זה קשיים שמתייחסים למיקום המושב.
מקורות המידע לדוגמא -צריך מפה שכל הזמן מסנכרנת ומתעדכנת בזמן אמת.

חוסר בהקבלה -הטעות הבולטת ביותר.
הטעות השנייה – חוסר משך הזמן.
מה ניתן להסיק מהניתוח הזה? איזה מידע צריך ואיך
להפוך אותו לזמין.

ניתוח זיקות
מאפיינים:
• שלב המקשר בין ניתוחי התפקיד ואיסוף כל המידע שיש לנו לשלב הבא של תכנון המוצר המשופר
• הניתוח היחידי שעוסק בייעול המערכת ,ולא רק "מצלם" מצב קיים.
עד עכשיו בכל ניתוח צילמתי מצב קיים ,ובמסקנות הצעתי רעיונות
לפתרונות .כאן לא רק נצלם מצב קיים אלא גם נייעל בו זמנית במהלך
הניתוח.
הגדרה:
• דרך גראפית להצגת ישויות (כל אלמנט במערכת) הקיימות בתוך מערכת,
וקשרים בין הישויות הללו.
הישויות:
• תצוגות
• בקרים
• מערכות תומכות
• אם הכרחי – נכלול גם את המשתמש
מה יוצא לנו מזה?
• תכנון הארגון המרחבי ( )Layoutהאופטימלי של רכיבי המערכת ,לצורך הפחתת עלויות המעבר.
ניתוח זיקות הוא טכניקה שמשמשת למיפוי ואפיון הקשרים בין האלמנטים .בשל כך ,חשוב לעשות אותו
לאחר ניתוחי התפקיד האחרים.
ניתוח זיקות משמש לצרכים רחבים ומגוונים :בארגון המבנה המרחבי הרצוי למערכת ,נשתמש בניתוח כדי
לתכנן את המיקום של החלקים השונים לפי הקשרים ביניהם .למשל ,בתכנון של מכונה למכירת כרטיסי
רכבת נוכל להשתמש בניתוח כדי להבין כיצד למקם את הבקרים והתצוגות השונים זה ביחס לזה כדי
שמחיר המעבר מאחד לשני יהיה מינימלי.
בתכנון הארגון המרחבי הרצוי של מפעל ייצור נוכל להשתמש בו כדי לדעת היכן למקם את חלקי הציוד
השונים ,אזורי ההעמסה ופריקה ,אזורי אחסון וכו'.
כלומר -נוכל לקבל מידע על אופן הארגון האופטימלי של האלמנטים אחד ביחס לשני ,כזה שמפחית את
עלויות המעבר (העברת קשב בין רכיב תצוגה אחד לאחר ,בין התצוגה לבקר המתפעל אותה.)...
ישות שצריך לייצג במערכת יכולה להיות גם מערכת תומכת.

מהם מרכיבי המערכת שננתח?
אנחנו נשתמש בו לתכנון הארגון הרצוי של מערך התצוגות והבקרים במערכת שלנו .למעשה ,הרכיבים /
ישויות שלנו יהיו תצוגות ובקרים ,והקשר בין שני מרכיבים יתקיים כשהמשתמש יעביר את הקשב שלו אל
שני חלקי מערכת( .למשל ,כשהוא מסתכל על תצוגה  Xומיד אח"כ לוחץ על בקר  ,Yאו העברת קשב בין
תצוגה אחת לשנייה)
אנחנו נעשה את הניתוח על כל המערכת (ולא לכל פונקציה בנפרד!!!)
עלויות מעבר:
" – "switching is costlyהמחיר יכול להיות :זמן ,טעויות ,עומס קוגניטיבי (דרישות גבוהות של קשב
וזיכרון) ,שחיקה ,עומס פיזי (סחיבה ממקום למקום) והכול ביחד גורם לחוסר יעילות.
דוגמה :איפה נמצא המצית בכיריים ,ביחס לבקרי הלהבות השונים?
המקרה הכי גרוע :אין מצית מובנה .צריך להצית עם מצית חיצוני שנמצא במגירה  /תלוי על הקיר (הכי
רחוק – הכי פחות יעיל).
מקרה ביניים – יש בקר הצתה אחד ,בקצה .לחלק מבקרי הלהבות הוא קרוב ,לאחרים ממש רחוק – דורש
גמישות של פסנתרנים כדי להפעילם ביד אחת .או דורש שתי ידיים (גם זה מחיר).
המקרה הכי טוב :בקר ההצתה צמוד לכולם .איך זה אפשרי? למשל ,באמצע .או איחוד בין בקר ההצתה
לבקר העוצמה של כל להבה (קיים בכיריים חדשים).

בדר"כ אנחנו מחפשים איך לקרב רכיבים קשורים .צריך
לזכור שלפעמים לקרבה יש מחירים .זאת דוגמא למה יש
מקרים שבהם צריך דווקא להרחיק בין אוביקטים .כאן
רואים שקרבה בין שני אוביקטים היא מסוכנת.
הייתה תאונה בה אנשים נפצעו קשה .למה התאונה
התרחשה? לא היה ברור איפה (המיקום) בו צריך לשים
כל דבר .אם המיקום היה ברור זה לא היה קורה .יכול
להיות שהמיקומים לא מספיק ברורים או לא מספיק
מגנים על המשתמש.

זיהוי הרכיבים הנדרשים במערכת
זיהוי הרכיבים  /הישויות הנדרשות במערכת נעשה על סמך איסוף מידע מקדים ,תסריטים ,ניתוחי
תפקיד קודמים.

כדי לבצע את הניתוח של הזיקות אנחנו קודם צריך לזהות את כל הישויות .בניתוח היררכי יש לנו מלבנים
קטנים שבכל מלבן יש לנו ישות .ניקח את המידע מתוך הניתוח ההיררכי והרי לנו מידע של כל הישויות.
צד ימין -מבחינת תצוגות .צד שמאל -מבחינת בקרים.

איסוף מידע על הקשרים בין הרכיבים
איסוף המידע :מתוך תצפיות ,ראיונות ,תסריטים ,ניתוחי תפקיד.
תדירות הקשרים
הגדרה :מספר הפעמים שהקשר נוצר בין הרכיבים (האדם הולך בין שני המקומות ,העיניים נעות מאזור
אחד במסך לאחר)...
• באיזו תדירות נשתמש בשני האלמנטים יחד?
• באיזו תדירות נשתמש בשני האלמנטים אחד אחרי השני (שטף)?
לדוגמא :באיזו תדירות נעבור בין בקר ווליום לבין שמירה בזיכרון? תדירות אפסית ,מינימלית ,מאוד
נמוכה – אולי כשנקנה את הרכב ונרצה לשמור תחנות ,לא משהו שקורה בשוטף.

לפני שנאסוף מידע על הקשרים אנחנו צריכים לדעת איזה מידע לחפש  -ניתן לייצג סוגים שונים של
קשרים .בדרך כלל ,מערכות מורכבות יצריכו ניתוח עפ"י יותר מקריטריון אחד.
 .1תדירות או שכיחות – מספר הפעמים שהקשר נוצר בין הרכיבים (האדם הולך בין שני המקומות,
העיניים נעות מאזור אחד במסך לאחר)...
 .2חשיבות של הקשר .בדרך כלל משתמשים במדד זה יותר בזמן תכנון המערכת ,לגבי מרחק ,זמן
או תדירות .לא תמיד ניתן לכמת בצורה מדויקת (כמו למשל להגיד מרחק בסנטימטרים או
תדירות הליכה ממקום למקום) ,ואז משתמשים רק במדדים איכותיים של חשיבות המרכיבים
להיות קרובים זה לזה.
איסוף מידע :תרשים תדירות הקשרים

ומה עם המערכת חדשה?
בתכנון מערכת חדשה ,ניתן לעשות שימוש בהערכות מומחים או במדידות של קשרים במערכות קיימות
דומות .בפעמים אחרות בונים סימולציות או אבטיפוס ראשוני ומודדים עליו את הקשרים.
במקרה שלנו ,נוכל לאפיין את הקשרים על סמך שטף הפעולה שזיהינו בתסריטים ובניתוח ההיררכי -נוכל
לראות מתי אלמנטים משמשים ברצף מסוים.
כשהתדירות נמוכה יותר – משהו מתבצע בתדירות אפסית או נמוכה הקו יהיה דק יותר ויש ישויות
שביניהם אף פעם לא יתבצע מעבר ואז אין קו בכלל .קו עבה יחסית -יש מעבר יותר תדיר.
ניתוח זיקות -תהליך הבנייה:
שלבים:
 .1זיהוי ומיפוי הישויות הקיימות במערכת
 .2איסוף מידע על תדירות הקשרים בין הישויות (תצפיות ,ראיונות ,תסריטים ,ניתוחי תפקיד אחרים)...
 שרטוט תרשים תדירות הקשרים
 .3איסוף מידע על חשיבות הקשרים בין הישויות (תצפיות ,ראיונות ,תסריטים ,ניתוחי תפקיד אחרים)...
 שרטוט טבלת חשיבות הקשרים
 .4בניית תרשים זיקות מצב קיים (אינטגרציה בין תדירות וחשיבות)
 .5בניית תרשים זיקות סופי :מצב מומלץ (הצעה לפתרון)
 .6הסקת מסקנות
איך בונים את פיתוח הזיקות?
 .1ציור של מה שקיים .יעידו על התדירות ואז נשרטט את התדירות בעזרת עובי קו.
 .2האם הקשרים הללו חשובים או לא חשובים או שהם אפילו אסורים וגורמים לנזק?
 .3מציעים פתרון

מערכת תומכת נניח חשמל -חשוב לדעת איפה
החשמל.

זיהוי ומיפוי הישויות:
דוגמה :מכונת כביסה
מהן הישויות הקיימות? יש הרבה בקרים ,בקר טמפרטורה ,בחירת תוכנית .יש שעון שזה תצוגה ולא בקר.
ויש הרבה תוויות קטנות -את התוויות לא נייצג כישויות נפרדות .למה? כי כל תווית כזו קשורה לבקר האם
אז לא נייצג אותה כישות נפרדת – אי אפשר להפריד אותה מישות אחרת  .לפעמים יש לנו בקר ותצוגה
באותה ישות .ניתן להפריד אותם ולהתייחס אליהם כישויות נפרדות.

בקר בחירת תוכנית זו ישות אחת
בקר מהירות סחיטה – ישות אחרת
ידית פתיחת דלת גם ישות

יש הרבה ישויות קטנות שלא נצטרך להכניס
לניתוח כי הן צמודות לישויות הגדולות יותר

מה תהיה המטרה שלנו בסוף? לקצר את הקווים העבים,
כמובן .זה לא אומר שהקווים הדקים בהכרח יכולים
להיות ארוכים .יש קשרים שאינם תדירים ,כי קורים
במצבים נדירים ,אבל אם כבר קורים הקרבה חשובה.
בשביל זה עורכים גם ניתוח של חשיבות הקשרים.

נמלא את הטבלה במספרים שמייצגים את החשיבות של
קרבה בין הישויות .המספרים מייצגים את החשיבות ,ניתן
להכניס צבע כאשר יש ייצוג כפול.

ניתוח הזיקות – ציור ישויות ,אם יש צורך נצייר גם את
המשתמש .כל יישות בעיגול אחר ,בדקתי את תדירות
וחשיבות השימוש של שתי ישויות יחד .ייצגתי במספרים
בתוך טבלה ואם רוצים גם בקידוד כפול מספרים
וצבעים.
השלב האחרון בניתוח הוא ייעול המערכת .מה נעשה?
מסתכלים על התרשים ,על הקווים ואומרים אם הקווים
עבים יותר ,יש תדירות גדולה יותר והצבע מייחס
חשיבות.

קירוב בין בקר בחירת תכנית ובקר הפעלה והפסקה
כפתרון לבעיה .עדיין יש פה בקרים שהם קרובים אחד
לשני למרות שאין סיבה שהם יהיו קרובים -בקר מהירות
סחיטה תצוגת זמן כביסה -אין שום קשר ביניהם ,למה
הם אחד ליד השני? פתרון יותר טוב יהיה פתרון .2

פתרון  -2מה שלא משתמשים בו הרבה יהיה יותר בצד.
בקרים שמשתמשים יותר יהיו קרובים אחד לשני גם
מבחינת תדירות וגם מבחינת חשיבות .אם נכניס את
המשתמש כישות נשים לב שרוב המשתמשים ימנים.
למה הפתרון עדיף על הקודם? מקצר את הזמן של
המעבר ,את החיפוש וגם שם בצד דברים שמשתמשים
פחות .לקיחת בקרים וישויות שלא משתמשים ולהרחיק
עוד יותר .במידה וחסרים בקרים נצטרך להוסיף בקרים
חדשים .נניח בטוסטר רוצים להוסיף בקר  . OFF\ONכל
שינוי שנרצה לעשות נכניס פנימה ונייעל את המיקום של
התצוגות והבקרים.

ניתוח זיקות – סיכום
•

מסתמך על ניתוחי תפקיד נוספים

•

יש לבצע ניתוח זיקות גם לקשרים עם מערכות תומכות

•

ניתן לכלול ישות שאנו רוצים להוסיף למערכת

•

הניתוח נעשה על כל המערכת (ולא לכל ישות בנפרד!!!)

•

זהו הניתוח היחידי שעוסק בייעול המערכת

•

שלב מתקדם יותר לקראת תכנון המוצר המשופר

•

המטרה :ייעול עבודת המשתמש עם המערכת (הפחתת עלויות מעבר)
לא נכתוב במלל תוצאות ומסקנות – נעשה ניתוח מרחבי של איך המערכת צריכה להיות .יתרון
לניתוח -הצעה לפתרון  .עוזר לבצע את הפתרון.

זהו בסיס חיוני לארגון מרחבי של הממשק וסביבת העבודה

ניתוחי תפקיד -סיכום:
גזירת דרישות ממשק המערכת
•

מהם התהליכים הקוגניטיביים בהם צריך הממשק לתמוך?

•

באילו מגבלות אנושיות יש להתחשב?

•

מה האינפורמציה שיש להציג במערכת?

•

באיזה אופן צריכה להיות מאורגנת האינפורמציה?

•

אילו מטלות חייבות להיתמך במערכת?

•

מה רצף הפעילות הנדרש במערכת?

•

אילו פעולות צריכות להופיע יחד?

•

אילו טעויות יכולות להימנע?

•

באילו נקודות בתהליך יש להציב אזהרות?

•

פונקציונליות נדרשת?

המסקנות -חשוב שיהיו ספציפיות למערכת  -אלו דרישות הממשק ,מכאן מתחילים לממש.
לא מספיק לומר "כתב קריא וברור" ,אלא צריך להסביר -קריא למי (משתמשים) ,מתי באלו תצוגות  -בכל
התצוגות? ,מאיזה מרחק (סביבה)?
התהליכים הפסיכולוגיים בהם צריך הממשק לתמוך? מתוך .CTA
למשל -תמיכה בקשיי זיכרון אפשריים ע"י השמת הידע ב"עולם".
מגבלות אנושיות? מתוך כל השיטות המדברות על קשיים ,טעויות ,עומס -ניתוח ציר הזמן ,ניתוח מטלות
עיקריות ,שטף תפעולי ,לזהות את הנקודות בהן צריך לתמוך  -הצגת המידע הרלוונטי ,הקלה על העומס
וכו'
האינפורמציה שיש להציג? איזה מידע ואיך לארגן אותו? תסריטים וכמעט כל הניתוחים ,ובייחוד ניתוח
שטף פעולה-מידע.
אילו מטלות חייבות להיתמך? מתוך ניתוח מטלות עיקריות וניתוח היררכי ,ניתוח השטף התפעולי ,ניתוח
החלטה פעולה :באלו החלטות אני צריכה לתמוך ואיך מה המידע שאני אמורה לספק.
מה רצף הפעילות הנדרש במערכת? תסריטים ,ניתוח היררכי ,שטף תפעולי ,ציר הזמן.
אילו פעולות צריכות להופיע יחד? ניתוח זיקות
אילו טעויות צריכות להימנע? ניתוח מטלות עיקריות
באילו נקודות בתהליך יש להציב אזהרות? ניתוח מטלות עיקריות ,תסריטים ,ניתוח השטף התפעולי.
פונקציונליות נדרשת (בנוסף לפונקציונליות הבסיסית של המערכת)? תסריטים.

שיעור  -7יעדי שימושיות:
עיצוב המערכת מחדש -שלבי התהליך:
 .1בחירת יעדי שימושיות
 .2בחירת בעיות עיקריות בהן נרצה להתמקד
 .3העלאת הצעות לשיפור בהתאם לכל בעיה בה בחרנו להתמקד
 .4ניתוח  – QFDהשוואת יעדי שימושיות והצעות לשיפור
 .5פיתוח ההצעות שנבחרו:
•

מזמינות

•

תצוגות

•

בקרים

•

ארגונומיה

מה המטרה שלי  ,מה רוצה לשפר ,מה היעד שלי מבחינת המשתמש כשאני רוצה לשפר את המערכת.
יכול להיות שעלו הרבה בעיות במהלך הניתוחים ,אם כן נבחר במה רוצים להתמקד .אם עלו מעט בעיות
נדע כבר במה רוצים להתמקד.
כדי לפתח את ההצעות שנבחרו ניישם מידע

מה נקבל בסוף התהליך? מכשיר משופר
בהתאם ליעדים והבעיות שעלו בכל שלבי
איסוף המידע .מה עושים בבחירת יעדי
שימושיות? קודם כל צריכים לדעת מה
זה שימושיות.

חמשת יעדי השימושיות:
 .1קלות לימוד :Learnability -
על המערכת להיות קלה
ללמידה ,כך שהמשתמש יוכל להתחיל לעבוד עימה במהירות.
 .2יעילות השימוש  :Efficiency -המערכת צריכה להיות יעילה לשימוש ,כך שברגע שהמשתמש
למד לעבוד עימה היא תהיה פרודוקטיבית.
 .3מיעוט טעויות  :Errors -על המערכת להיות בעלת שיעור טעויות נמוך וקלות היחלצות
מטעויות.
 .4קלות ההזכרות  :Memorability -המערכת צריכה להיות קלה לזכירה ,כך שהמשתמש הארעי
יוכל לחזור למערכת לאחר פרק זמן שלא עבד עימה ולא יצטרך ללמוד לתפעל אותה מחדש.
 .5שביעות רצון סובייקטיבית  :Satisfaction -על המערכת להיות נעימה לשימוש ,כך
שהמשתמשים יהיו שבעי רצון בזמן השימוש עימה.

איך מודדים?
 .1קלות לימוד ()Learnability
•

הזמן שעובר (מספר מהלכים /שעת עבודה) מפגישה עם המערכת עד לתחילת עבודה ברמה
מוגדרת.

 .2יעילות השימוש ()Efficiency
• זמן להשלמת מטלה מוגדרת
• מספר מטלות המושלמות תוך פרק זמן מוגדר
• כמות הפונקציות המוזנחות ע"י המשתמשים
• מספר הפעמים בהם יש פניה לפונקציות עזרה
 .3מיעוט טעויות ()Errors
• מספר טעויות במהלך אינטראקציה
• יחס בין הצלחות לשגיאות
• זמן שלוקח להתאושש לאחר טעות
• היחלצות מטעויות
• מספר טעויות קטסטרופאליות
 .4עומס על הזיכרון ( -)Memorabilityקלות ההיזכרות
• מיקום פונקציות במערכת
• משמעות סמלים  /פונקציות  /הוראות
• זמן עבודה עד לחזרה לביצוע מיטבי לאחר הפסקה
 .5שביעות רצון ()Satisfaction
•
•
•

האם המשתמש נהנה לעבוד עם המערכת
מה רמת התסכול מהמערכת
בחירה לשימוש נוסף

.1
.2

כמה קל ללמוד את המערכת כשאתה משתמש מתחיל?
היא תעבוד מהר בצורה יעילה – מתאים למערכות שבהם יעילות היא קריטית ,לא מתאים לכל
המערכות.
מיעוט טעויות -יש הרבה מערכות שבהן טעויות עלולות להתבצע .טעויות או שיגרמו לשביעות
רצון נמוכה או שיגרמו לנזק\אסון -מכשיר יתפוצץ.
המשתמש הארעי ,המזדמן  .קל לי לזכור מה הייתי אמורה לעשות .אם אני צריכה להשתמש
במדחום
כמעט בכל המערכות שביעות רצון סובייקטיבית היא חשובה.

.3
.4
.5

הבעיות צריכות להיות קשורות ליעדים,
ולפי היעדים גם נבחר את הבעיות
העיקריות.
כלומר ,זה בסדר אם יש בעיה שחשבנו
שהיא חשובה ,אבל היא לא רלוונטית
ליעדים שהגדרנו ותישאר בחוץ.
במסגרת הקורס ,צריך לבחור בעיות
שאפשר לתת להן פתרון לפחות ברמת
האבטיפוס .ברמת האבטיפוס אפשר
להוסיף גם פתרונות טכנולוגיים יחסית,
כמו מסך מגע או שלט אלחוטי ,אבל לא
נקבל מצב שבו בחרתם בעיה בלתי
פתירה או פתרון שלא יישמתם ,גם אם
היישום הוא חלקי מאד ברמת
האבטיפוס.

הדגש הוא לכוון לפתרונות כלליים ,ולהסביר שגם
אם נדמה לנו שפתרון מסוים עדיף או מושלם,
תמיד יכולים להיות שיקולים נגדו – ולכן אנחנו
רוצים לבחון אותו בצורה מסודרת ולא להתבסס
על אינטואיציה.
זאת גם הסיבה לכך שהפתרונות צריכים להיות
בודדים .זה לא אומר שאסור שתהיה עודפות ,אבל
צריכה להיות לכך הצדקה ,וזה לא בהכרח הפתרון
העדיף (הרי לא נרצה שמכונת קפה במסדרון
תהבהב ותצפצף כל היום כמו מכונה בקזינו).
דוגמה לפתרונות:
הדגשת הבקרים באמצעות צבע
הפרדה מרחבית בין הבקרים
הוספת תמונה/ייצוג גרפי לכל בקר
הוספת חיווי אודיטורי כאשר המשתמש בוחר במוצר חסר
הוספת נורת חיווי ליד בקר בחירה במוצר חסר
כיבוי תאורה של בקר הבחירה במוצר חסר
הוספת התרעה אודיטורית כאשר לא נלקח העודף
הוספת התרעה ויזואלית בקרבת פתח הוצאת העודף
הזזת פתח הוצאת העודף קרוב יותר לפתח קבלת המוצר
הוספת תווית המפנה לפתח הוצאת העודף בקרבת פתח קבלת המוצר

יש פירוט במצגת על מה כל  Fמייצג

כיצד נעזר בניתוחי התפקיד?
ניתוח היררכי עוזר להגדיר אילו תצוגות
ובקרים צריך,
ניתוח זיקות עוזר לעשות אופטימיזציה של
מיקום הישויות,
ניתוח ציר זמן מאפשר לנו לזהות קבועי זמן
רלוונטיים וכו'
בדוגמה :פיתוח הדוגמאות .להראות איך רק
בשלב הזה נכנסים הפרטים הקטנים
והשיקולים לבחירתם.
קיימת דוגמא במצגת לבחירת יעדי שימושיות
ועיצוב מחדש.

שיעור  -8מזמינות

האדם קולט מידע דרך חושיו -עיניים ,אוזניים...
מעבד את המידע ,ולבסוף מפיק פעולות שונות דרך
המערכת המוטורית -קול ,ידיים ,רגליים.
המידע הזה -קלט המכונה -מועבר מהאדם למכונה
באמצעות הבקרים,
המכונה מעבדת אותם ומעבירה מידע בחזרה אל
האדם באמצעות התצוגות וכך הלאה.
לדוגמא ,נהיגה ברכב:
האדם מקבל קלט מהסביבה (רעשי תנועה ,רמזור)
ומתצוגות הרכב (מד מהירות ,מד דלק),
הוא מעבד את המידע ,מחליט על דרכי פעולה
ומוציא לפועל החלטות אלה בפועלו על בקרי הרכב-
הגה ,ברקס ,מוט הילוכים ,דוושת גז.
מדוע הסביבה גם נכנסת לתמונה?
בגלל שהיא מציבה אילוצים על ההתנהגות,
מעבר למגבלות האדם עצמן-
כגון היכולת לנוע בכיסא הנהג ,הגבלת שדה
הראייה ,צורך להתכופף כדי לפתוח מגירה ,קושי
לראות את הכביש בלילה גשום.
מזמינות -משהו במכשיר שבאופן אינטואיטיבי
מזמין אותנו .לדוגמא :גלגלת תזמין אותנו
לסובב אותה .אופן העיצוב של הממשק בין
המערכת לבין האדם מזמין את האדם להשתמש
במערכת.
צריך לדאוג שהמכשיר יבקש את זה בלי
שמישהו יצטרך לקרוא את ההוראות ושלא
ייפול בטעות אנוש.

מזמינות  -הגדרה:
•

רמזים בסביבה ,אשר מכתיבים אפשרויות פעולה באופן טבעי וישיר ,ללא מחשבה או עיבוד
סנסורי בגישה למכונה Based on Gibson, 1986 .גיבסון הראשון שדיבר על מזמינות .המכשיר
מתווה את כל השימוש ,בלי צורך במוח האדם ,אנחנו סוג של "טבולה ראסה".

•

אפשרויות פעולה אשר נתפסות על ידי האדם באופן טבעי -נורמן ,התייחס לתפיסה .מה שהאדם
תופס באופן טבעי קשור למוח שלו ,לתרבות שלו ,להתנסות עם מכשירים אחרים.

•

מזמינות משלבת עיבוד "מלמטה למעלה" ו"מלמעלה למטה" .גיבסון דיבר על מלמטה למעלה.
ונורמן דיבר על מלמעלה למטה (מהניסיון הקודם ,התרבות ,הידע הטכנולוגי) .היום מקובל לומר
שיש שילוב ביניהם שגורם לנו להשתמש במכשיר בצורה מסוימת.

למה צריך מזמינות?
•

למנוע טעויות ,להפוך את השימוש לנעים יותר ,בטוח יותר ,יעיל יותר.

•

אנשים טועים אפילו בשימוש במכשירים פשוטים (אפילו במברג ובורג ,הכל תלוי בניסיון
ובמזמינות של המכשיר).

•

ככל שמערכות מתקדמות יותר ,כך הפער בין הטכנולוגיה לבין מה שהאדם מבין לגבי אופן פעולת
המכשיר קטן .לכן חשוב שהמכשירים יסבירו את עצמם לאוכלוסייה.

•

ככל שתנודת האוכלוסייה רבה יותר (תיירות ,הגירה) ,כך חשוב יותר שמכשירים "יזמינו" את
המשתמשים להשתמש בהם נכון -מבחינת שפה ,אייקונים.
דוגמא בסרטון -עיר חכמה ,כל העיר תנוהל על ידי מחשב .חייב להיות אינטואיטיבי כי לא יהיה
מי שיסביר את ההוראות.

עקרונות בעיצוב מכשירים בצורה מזמינה יותר:
*כיסא לישיבה -משהו בעיצוב של הכיסא צריך
להסביר איך לשבת עליו.
*סיבוב ימינה או שמאלה? -במנעול :שונה במדינות
שונות ,תלוי תרבות של אוכ' היעד.
מחשבים ל ???...על מה לוחצים? כשעוברים
ממחשב למחשב אנשים נתקעים קצת בממשק,
מעבר בין אנדרואיד לאפל יש תקופת הסתגלות.
רק הממשק שונה ,המכשירים עושים את אותן
הפונקציות.
ככל שהמכשיר יותר מזמין -יהיה יותר קל
להשתמש בו ולעבור אליו בקלות במקרה הצורך.
מכשיר פשוט  -אמור "להזמין" את המשתמש להשתמש בו ,באופן נכון .לא אמורים לקרוא ספר הוראות
בשביל לשבת על כיסא ,להשתמש במחשבון.
שעון דיגיטלי -באמצע .אם הוא יהיה מספיק מזמין ואחיד עם שעונים דיגיטליים אחרים זה יהיה פשוט.

מה במבנה הוויזואלי של כל מכשיר מרמז לגבי השימוש בו? כמות הפתחים וסוג החיבור
בכבל/USB/חשמל ,המראה שלו מזמין אותנו להשתמש במכשיר כמו שצריך.
לעיתים העיצוב צריך להגביל את השימוש כדי לא להרוס את המכשיר.
פח לדפים -פתח צר .בכוונה מעוצב שונה כדי שיבינו שאין להכניס פסולת רגילה.
כרטיס נוכחות -פתח קצת יותר רחב מעיד על העברת כרטיס למעלה למטה.

מה נחשב מכשיר מורכב  /פשוט?
סלולרי ישן של נוקיה -למה המכשיר כל כך הצליח? המכשיר מזמין :פשוט ,מזמין ,קל להשתמש בו,
מקשים ברורים .היו מכשירים אחרים שנתנו את אותן הפונקציות אבל בצורה פחות מוצלחת.

ידיות של דלתות
•

מה כל ידית מזמינה את המשתמש לעשות?
אם יש שתי דלתות אז ברור איפה צריך ונדע
באיזה צד לדחוף .אם יש רק דלת אחת ברור
שצריך לדחוף אבל לא ברור לאיזה צד .צריך
להוסיף סימון יותר/לעבות את הצד/להבליט
את הצד שיש לדחוף.

•

כשרוצים לבדוק את המזמינות של המכשיר-
צריך לבדוק כמה אופציות פעולה יש לנו.
לצמצם את אפשרויות הפעולה לכמה שפחות
ואז ההסתברות לטעות תהיה יותר קטנה.

•

כיצד המגבלות הוויזואליות תורמות למבנה?

•

לאיזו ידית יש מזמינות יותר טובה?
יש דלתות שיש מלל -היתרון :מי שיודע את השפה יכול להשתמש בקלות .אבל החיסרון :לא
כולם יודעים את השפה .אם חייבים סימון עדיף אייקון שהוא אוניברסלי על מלל .עדיף שהמבנה
יזמין אותנו בלי אייקון כי זה יימחק עם השנים.
בדלת של אוטו -רואים שיש צורך למשוך .ידית עם מזמינות טובה.

הדלת הימנית 50% -טעות .יתרון של צד.
הדלת האמצעית 50% -לטעות .יתרון של דחיפה ולא משיכה.
הדלת השמאלית -יש רק אופציה אחת .אז צמצמנו את הסיכוי
לטעות .ההסתברות לטעות היא אפסית.
אנחנו רוצים להכניס מגבלות לכל מיני מכשירים!!

באים להזמין טיסה -רוצים לבחור את התאריך.
נניח שנשתמש בממשק ישן .בצד שמאל למעלה ( -)DATEיש
סיכוי מאוד גבוה לטעות כי יש המון אופציות :מילים/תאריך
עברי/סלש /נקודה/באיזה מדינה/כמה ספרות .כמות הטעויות היא
ענקית .יזמינו לבן אדם טיסה לתאריך שהוא לא רצה.
בצד שמאל שורה שנייה -משתפר -יודעים איפה כל דבר.
בצד שמאל הכי למטה -יותר טוב ,הבן אדם יכול לטעות כי לפעמים
טועים בתאריך :רוצים לטוס ביום שישי ולא זוכרים בדיוק את
התאריך ,מעבר יום על ידי שעון.
בצד ימין -מסתכלים על לוח שנה ובתוך לוח השנה מסומן איפה
היום ויכולים לסמן את התאריך .הרבה פעמים מסומנים
התאריכים שיש בכלל טיסות .רואים איזה יום בשבוע זה ,כתוב
בשעה אם זה  AMאו .PM
ההסתברות לטעות הרבה יותר קטנה וסך הכל הממשק עושה אותו הדבר .הכנסת המגבלות הוויזואליות
מעלה את השימוש במכשיר והורדת הטעויות  .מגבלות ויזואליות ניתן ליישם כמעט בכל מכשיר.
המגבלות הוויזואליות מתאימות כמעט לכל מכשיר.

העיקרון השני הוא מיפוי כשהרעיון של מיפוי
שהקישור בין הבקר לפונקציית הפעולה לא
תהיה שרירותי .הבעיה שהרבה פעמים הקישור
הוא שרירותי.
העיצוב צריך להיות מזמין וברור.
הבעיה -כל המפסקים נראים אותו דבר ויש
להם פונקציית פעולה אחידה .כולם מדליקים
ומכבים אור.
פתרונות :סידור המתגים בהתאם למבנה
החדר -אם הוא שייך לאורות הקדמיים נמקם
את המתג שלו במקום הקדמי( .מיפוי של
החדר).
פונקציית פעולה אחידה -לדוגמא כל המתגים מדליקים אור .פונקציית פעולה משתנה-כל מתג מפעיל
משהו אחר (בוילר ,ג'קוזי ,תנור) .
בצד שמאל -פונקציית הפעולה אינה אחידה.
אם אנשים הוסיפו פתקית\מלל -רמז לכך
שהנדסת האנוש לא טובה.
המלל יהיה מוטבע או יותר טוב שיהיה ממופה
בצורה אינטואיטיבית (כי לא כולם יודעים את
השפה ,אבל לא תמיד אפשר לעשות זאת).
פתרונות לפי סדר עדיפות:
 .1מיקום ליד המכשירים בבית .לא תמיד
מתאפשרת מסיבות :מקורות חשמל ,עלות.
 .2הוספת אייקונים מוסכמים
 .3הוספת מלל -אם אין ברירה אחרת ,אם מסובך
בשיטה אחרת .הוספת מלל -פתרון שעובד אבל
נחשב פחות טוב כי המלל יכול להימחק ולא כולם
יודעים לקרוא בשפה שנכתב.

מהי הבעיה?
התמונה מימין -אין סימון לאיזה כיוון הבקר של
הטמפרטורה מצביע 50% .לטעות .ניתן לפתור
באופן די פשוט :חריטה (גם ללקויי ראייה ,לא
סימטרי וכו').
התמונה משמאל -איך מפעילים את הטיימר? יש
יותר מידי בקרים.
כשבאים לקנות מכשירים חשמליים יש להסתכל
גם על הנדסת האנוש! לא כל האייקונים ברורים
אין פה מיפוי אין מגבלות ויזואליות.
פתרונות -טיימר.
טיימר מכני עדיף מאשר טיימר חשמלי -גם
מבחינת עלות זה עדיף.

תנורים טובים:
שורה  -1השמאלי ,שורה  -2האמצעי
לעומת זאת לא טובים:
שורה  -1הימני ,שורה  -2הימני.
יש מיפוי שרירותי בין בקר לפונקציה כשכל
הפונקציות זהות.
האייקונים יכולים להיות מחוקים ,לא
ברורים ,התנורים ישנים .ההסתברות לטעות
בין בקר לבין תמונה בין המפסק לבין הכירה
נכונה הוא מאוד גבוה.
הכיריים הלבנות -ההסתברות לטעות הכי
קטנה .

במיפוי מלא -אין צורך בתגים ואין צורך
בזיכרון חזותי.

משוב -המחשב ייתן אישור לכך שבחרתי
את הכפתור הנכון -עם כפתור שנדלק
למשל .במחשב רוב הלחיצות הן עם
העכבר ,למשל בצייר -כאשר אני לוחצת
החץ הקטן הופך לעיפרון ואם אני אזיז
את העכבר הוא יצייר לי על הדף וגם
הכפתור של הצייר נראה לחוץ (כמו
בתמונה).
לדוגמא :מעלה את הסיכוי לשימוש נכון
בפעם הבאה ,האם אתה בטוח שאתה
רוצה למחוק את הקובץ? לפעמים יש
לחיצות שיכולות לגרום להשלכות גדולות
יחסית ,כמו הכיבוי של המחשב -שצריך
ללחוץ על כמה כפתורים יחד.

עלות הטעות של הפעולה הזאת גבוהה ולכן צריך לעשות שילוב של מספר פונקציות בשביל שהאדם
יוכל לבצע זאת ,המחשב גם ישאל את האדם אם הוא בטוח שהוא רוצה לכבות את המחשב בשביל
למנוע מצב שהבחירה נעשתה בטעות.
העברה שלילית הרחבה -בדרך כלל
המטרה שלנו היא להימנע מהעברה
שלילית .חוץ מבמצב שבו החברה
מאוד מצליחה והיא לא רוצה
שהמשתמשים שלה יעברו
למתחרים -היא יוצרת מצב שבו
עלות המעבר גבוהה מידי
למשתמשים וכך הם משמרים את
הלקוחות שלהם (כמו אפל למשל).
על מנת למנוע העברה שלילית ,תכננו
את המקלדת של המחשב בהתאם
למגבלות של מכונת הכתיבה!!!
הרחיקו מקשים של אותיות
שמשתמשים בהם בתדירות גבוהה כדי למנוע "התנגשות" של המוטות של הדיו אחד בשני תוך כדי הקלדה
(במחיר של האטת ההקלדה) .הסידור של המקשים במקלדת זהה לסידור של מכונת הכתיבה "המואטת".
נעשה כי אנשים יודעים להקליד "עיוור" -העברה שלילית מנעה מהטכנולוגיה להתפתח ,כי אי אפשר
להילחם בהעברה השלילית.
הדרך היחידה לשנות -שינוי מדיניות -כפיה! להכריח את המשתמשים לשנות .מאוד קשה וצריך לבוא
מלמעלה .לרוב זה לא קורה .ישנן מדינות שהצליחו להילחם בהעברה שלילית :מערכת לחישוב כמויות:
מטר ,ס"מ וכו' .מערכת נוספת :אינץ' ,פיט ,יארד וכו' .מערכת אחת שיוצרת יותר טעויות ממערכת אחרת.
המערכת המטרית היא ידועה לכולם ועדיין חלק ניכר מהעולם משתמש במערכת השנייה .הכפולות שלה הן
לא פי  .10הרבה יותר קשה ללמוד את המערכת הזאת .אנשים משתמשים במערכת השנייה כי יש העברה
שלילית -הם לא יעברו למשהו שהם לא רגילים אליו .מדינות שמשתמשות במערכת השנייה :קולוניות
בריטיות ,כי המערכת הומצאה שם -חוץ מקנדה שנלחמה בכך והוציאה חוק.
עדיף ללכת עם הגל אם זה לא חברות שתפסו כבר נתח שוק.

המקלדת של גופר ( )1985הוכחה כקלה יותר
ללמידה ומהירה יותר לשימוש מהמקלדת
הרגילה .כל השילובים של המקלדת יכולים
להיות עם שתי ידיים והיא הרבה יותר קלה
ללמידה .זה המוצא בהתחלה לטייסים.
דוגמא ללחימה בהעברה שלילית.
יש לתכנן לפי סטנדרטים מקובלים בקהל
היעד -קהל היעד משתנה.

כשבאנו לעצב טלפון של מקשים ניסו לעצב אותו
כמה שיותר דומה לטלפון חוגה .במחשבון עיצבו
את הפוך -מלמעלה למטה כי זה יותר נוח.
על פי איזה מיפוי עיצבו את המקלדת? הלכו לפי
המחשבון .היה מצב של העברה סותרת .לא משנה
מה נעשה תהיה העברה שלילית ממכשיר מסוים.
מקלדת יותר דומה בהיגיון שלה למחשבון מאשר
לטלפון.
שפה שמית -עברית ,ערבית ,ארמית .השפות המוקדמות יותר שכתבו לפני כמה אלפי שנים כתבו בעזרת
מוט ברזל ופטיש ורוב האנשים ימניים אז כתבו מימין לשמאל.
שפות לטיניות -כתבו בהן עם נוצה ודיו ובכתיבה מצד ימין זה נמרח ולכן הפכו את הכיוון וכותבים משמאל
לימין .העברה חיובית ממקום אחד והעברה חיובית ממקום אחר ונוצרה סתירה.

למה לדעתכם?
מיפוי צריך להמנע ככל האפשר מהעברה שלילית ,אם זה לא אפשרי צריך לעצב לפי קהל היעד הספציפי.
יש לנו תרבויות שונות עם סמלים ומכשירים שונים ,פח נראה
אחרת במקומות שונים בעולם .האייקונים במחשב הם
אחידים .כשמישהו בא לעצב מחשב הוא צריך לחשוב מה
קהל היעד ומה יהיה הכי אינטואיטיבי שכולם יבינו שזה פח.
תיבת הדואר שמצוינת בתמונה בדרך כלל מופיעה בארצות
הברית .ישנן מדינות שלא הבינו את האייקון כראוי בין אם
את הציור עצמו או המילה  MAILשבאנגלית .לכן החליפו
את האייקון לציור של מעטפה שיהיה יותר גלובלי.

נניח יש קודים שהם אוניברסליים-אדום עצור  ,צהוב-
באמצע ירוק סע .מעבר לצבע יש לנו מיפוי של מקום .נניח
מפסק של אור איך מדליקים את האור למעלה או למטה?
למעלה כי אנחנו בישראל .בכל הקולוניות הבריטיות אם
רוצים להדליק אור מדליקים אור למטה.
מה קורה כשעיצוב לא מתייחס להעברה והקשר תרבותי? יש
הרבה יותר טעויות.

ההיגיון שיש לנו במוח לגבי איך
המכשירים עובדים ואז אנחנו
משתמשים בו בהתאם .לעיתים זה
נעשה בצורה מלאכותית ,עיצוב
שאינו חובה .הרעש במצלמות
ישנות בעת צילום ,עדיין קיים צליל
בעת צילום בטלפון -הצליל בונה
אצלנו מודל מנטאלי -לגבי מה
המכשיר הזה עושה -מצלם.
דלת אוטומטית -המעצב שם את
החיישן במקום בו המשתמש רואה
את החיישן ,לעיתים אפילו יש
סימון על הרצפה.
בניית מבנה מנטאלי -היגיון והבנה
על איך המכשיר הזה עובד .המכשיר מסביר את עצמו .עצם זה שהמכשיר מנסה לבנות היגיון בקרב
האדם הוא בונה מבנה מנטלי מסוים (לא חייבים אפילו שזה באמת יהיה חיישן ,זה יכול להיות סתם
פלסטיק שיבנה את ההיגיון על איפה לעמוד כדי שהדלת תיפתח) .העברת המסר וההיגיון אפילו אם
המכשיר לא עובד כבר ככה.
צריך לבנות היגיון נכון ,אם יבנה היגיון מוטעה אז הוא יגרום לטעויות.
הברז השמאלי הכי אינטואיטיבי .הברז הכי ימני הוא גם אינטואיטיבי ,ידית אחת עם סימון .בלי הסימון
זה לא אינטואיטיבי למרות שמדובר באותו הבקר (כי אין את המודל המנטלי של ערבוב המים) .אדום
וכחול -סמל אוניברסלי .אדום (אש) וכחול (מים) .יש דברים בטבע שהם באמת יותר חמים או יותר קרים.
(תת סעיף של מודל מנטלי)
ייצוג שמייצג את הפונקציה במציאות והוא
יכול לבנות מודל מנטלי נכון או מוטעה.
הרחבה-
**ייצוג ריאלי יכול לתמוך או להיות מנוגד
למודל המנטאלי -ככל שהוא יותר תומך
במודל המנטלי הוא יוביל לשימוש יותר נכון.
לדוגמא:
**מהו המודל המנטלי להורדת חצי כמות מים
או כמות מלאה? ידית מלאה לעומת חצי,
כפתור גדול לעומת קטן ,עיגול שלם לעומת
חצי .הימני לא מיוצג טוב.

יש שיחה סביב זה שהעיצוב של התרמוסטט
לא מזמין ומסביר את עצמו .לאנשים אין
מושג איך להשתמש בו .ניתן להבין שקיימת
פה הנדסת אנוש גרועה .איך אפשר לסמן כך
שיהיה יותר ברור? צבעים של אדום כחול,
ציורים של פתית שלג לעומת טיפת מים ואז
לא יהיה מקום לטעות.

סיכום עקרונות מזמינות
 .1מבנה ויזואלי  -מזמין להפעיל את המכשיר כראוי
 .2מיפוי – מוריד את העומס מהזיכרון
 .3משוב  -מעביר למשתמשים וידוא על פעולה
 .4העברה  -יישום ידע קודם לגבי מכשיר חדש .חיובית /שלילית
 .5הקשר תרבותי  -התאמת העיצוב לסטנדרטיזציה בתרבות נתונה
 .6מודל מנטאלי  -התאמת העיצוב לדמיון של המשתמש לגבי איך שהמכשיר עובד
 .7ייצוג ריאלי  -ייצוג מציאותי
דוגמאות
•
•
•
•
•

מבנה ויזואלי :חורים כדי להכניס אצבעות
מגבלות :חור גדול למספר אצבעות ,קטן עבור אצבע אחת
מיפוי :התאמת חורים  -אצבעות
העברה חיובית :שימוש נלמד בגיל צעיר ,שימוש עקבי
עיצוב על פי סטנדרטים

לסיכום -מזמינות:
 מתבססת על ידע קודם של המשתמש המוטמע בו היטב
 הידע הקודם מהווה בסיס לפרשנות של הקלט החושי  -תפיסה מלמעלה למטה
 הידע הקודם מגיע מהמציאות או מניסיון עם מכשירים דומים (העברה)
 המזמינות נועדה ליצור מודל מנטאלי של שימוש נכון במכשיר
 מזמינות תלויה בקהל היעד

מנכ"ליות חברת cognit
את הפרוייקטים אפשר לחלק ל 3תחומים :ביטחוני ,רפואי ,כל מיני סוגים אחרים
דוגמאות:
דוגמא  -1מערכת סייבר
דוגמא -2
דוגמא  -3מערכת רפואית
דוגמא  -4מערכת בקרה על איכות המים
תהליכי עבודה-
 .1ניתוח תפקיד -המטרה להבין מה המערכת עושה.
לומדים את סוגי המשתמשים את הסביבה שבה הם עובדים ,שקטה ,חשוכה ,מלחיצה..
מרכז ניתוח התפקיד זה המשימות .מה המשתמש צריך לעשות באמצעות המערכת בסביבה
הנתונה.
חשוב להחליט גם מה המערכת לא תעשה.
חשוב לענות על השאלות הבסיסיות בניתוח תפקיד.
 .2שאלות האיך ,קונספט ,איך בגדול תראה המערכת מה יהיו המסכים השונים ואיך יהיה המעבר
ביניהם .צריך הסכמה על המבנה הכללי לפני שעוברים לפירוט.
 .3איך היא תראה -בהירה ,כהה ,מה היא תשדר ,תלת מימדית -בעצם מה הקונספט הגרפי.
עיצוב המסך.

.4
.5
.6
.7

איזה כלים בדיוק יהיו בסרגל כלים .מה הם יעשו ואיך הם יתנהגו בכל שלב .מן 'מתכון' לאנשי
התוכנה
איזה אייקונים יהיו להם
מעבירים לאנשי התוכנה את הכל .הם צריכים לשאול אותנו שאלות.
לא תמיד עושים שלב זה .חשוב לבדוק את המערכת ,לפני שנותנים/מוכרים אותה.

דוגמא של מערכת מהתחום הרפואי
כדור ,קפסולת מצלמה ,שבולעים המצלמת את הגוף מבפנים.
צריך להריץ את הסרט ולראות.
אוריינטציה במערכת העיכול .התמצאות במערכת .מהנדסי האנוש -טיפלו בכך דרך חלוקה של מערכת
העיכול ,ומפה סכמטית.
קשה לתפעל את הסרט באמצעות החצים .מהנדסי האנוש טיפלו בכך דרך סידור החצים כך שיהיה יותר
נוח להתמצא.
המערכת נראית מיושנת למרות שהיא מתחדשת.
סרגל כלים -סידרו אותו כך שלמשתמשים ראשיים ומשניים יהיה קל להבין אותו .לראשיים יש את
הפונקציות שהם יבינו וידעו איך להגיע אליהם ,ולמשניים יהיה דרך קלה וברורה להגיע לפונקציות שלהם.
בסוף הכל נכנס לדוח והרופא יכול לערוך דרך הדוח ולא לחזור לסרט כל הזמן.

משדר על משאית צעצוע
אין אינדיקציה ,צריך לשים לב איך מתפעלים ,אין תמיכה לתהליך העבודה .יש צבעים כמו אפור וירוק
לבקרים אבל מה הם אומרים .המערכת מיושנת.
במערכת החדשה מסך טאץ' .המסך מתריע באדום אם יש טעות .יש רק כפתורים שהם נחוצים .המערכת
נראית יותר חדשנית וצבאית .מעוצבת בהתאם לתפקיד שלה.

דוגמא  -מערכת שהריצו כמה ניסויים בארץ כדי לשפר אותהtytocare .
מערכת שקופת חולים כללית משווקת .מאפשרת למשתמש ביתי לעשות בדיקות אוזניים ,גרון ..בדיקות
ראשוניות בבית ולשלוח לרופא ולקבל את חוות הדעת שלו אם יש סיבה להגיע למרפאה..
המערכת מאפשרת למשתמש לעשות בדיקות על עצמו או על מישהו אחר בבית
אתגרים -המשתמשים לא רופאים .הם צריכים להבין מה צריך לעשות כשמסתכלים בתוך האוזן או בגרון,
לדעת מה לצלם לרופא .צריך לדעת למה להקשיב בסטטוסקופ.
מבחינת הנדסת אנוש למערכת -
צריך להצהיר בתחילת הבדיקה אם אנחנו עושים על עצמנו או על מישהו אחר .כי אם אנחנו עושים על
עצמנו ימין ושמאל זה שונה במערכת מאשר על מישהו אחר .אנחנו רוצים שיהיה ברור לרופא באיזה צד יש
דלקת ריאות למשל.
חשוב שהסרטוט יהיה ברור למשתמש ולרופא.
פתרון לגרום לאנשים לא להתבלבל -השאירה לנו לחשוב.

