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Specialized User Interface Design 

 

و کارهاي نوظهور، بیش از پیش شاهد افزایش رقابت در ارائه  همزمان با فراگیر شدن روز افزون کسب دوره: خالصه
 یکی از کاربران در کار با یک نرم افزار  ارب. بی شک، تجدر دنیاي فناوري اطالعات هستیم کیفی ترنرم افزاري محصوالت 

 Userی با محصوالت تولیددر  Interface Userاین رقابت محسوب می شود.  در این راستا،  ترین ویژگی ها درمهم
Experience ،دارد.  شناخت طراحان  بسیار کلیدينقشی  مطلوبUI  از ویژگیهاي بصري مانند رنگ، تایپوگرافی، فرم و

کارا و  User Interfaceنقش مهمی در خلق  interface idiomsو  interaction principlesترکیب و اطالع آنها از 
ی از این عناصر و استفاده مناسب از آنها می توانند اطالعات مهم در نرم افزار را با آگاه User Interfaceموثر دارد. طراحان 

 برجسته نموده و کاربران را در جریان امکانات مهم نرم افزار قرار دهند.
 

 ساعت 50مدت دوره: 

 User Experience Designمقدمه اي بر  :نیاز پیش

 User Interface، طراحان گرافیک ، متخصصان حوزه طراحی  back-endو   front-endبرنامه نویسان مخاطب:  

طراحان رابط کاربري در زمینه طراحی و تولید محصوالتی با  ارتقاي سطح دانش و مهارتهدف از این دوره، اهداف دوره: 
User Experience می باشد کارآمدو  حرفه اي. 

 

 در انتهاي این دوره دانشجویان قادر خواهند بود: 

 را از دیدگاه رعایت اصول مهم طراحی بررسی و ارزیابی نمایند. User Interfaceنمونه هاي   •

 دیالوگها و منوهایی مبتنی بر اصول طراحی ایجاد نمایند. •

 تائید در طراحی مناسب این موارد استفاده نمایند.از اصول بنیادین طراحی پنجره هاي خطا، هشدار و  •

 دست یابند.ارات زمانی کاربران انتظ منطبق بر User Interfaceبه توانایی هاي الزم در طراحی انواع  •

 در طراحی فرمها و چیدمان آنها استفاده نمایند. و کاربردي از اصول علمی •
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 :سرفصل دوره

 Visual Interface Design )4 ساعت( 

  بالکهاي سازنده يVisual Interface Design 

  اصولVisual Interface Design 

 )ساعت 3(انتظارات زمانی کاربران  

 )ساعت 3(بهبود بازیابی اطالعات : جستجو و بازیابی 

  بازیابی اطالعاتو سیستم هاي ذخیره 

 )ساعت Undo)3 شناخت  

  کابران وundo 

  طراحی یک امکانundo 

  گونه هاي مختلفundo 

  مدلهایی براي رفتارهاي شبهundo 

 )ساعت saving  )3ملیات عدر مورد فایلها و مجدد تفکر  

 اشکاالت شیوه هاي موجود saving تغییرات در فایلها 

  اشکاالت مدلImplementation 

  مدلImplementation  در مقابل مدلMental 

 مدل  خداحافظی باImplementation 

  مدل فایل یکپارچهطراحی یک 

 )ساعت 3( بهبود ورود اطالعات 

 Data Integrity  در مقابلData Immunity 

 Auditing  در مقابلEditing 

 )ساعت Direct Manipulation )3 اشاره کردن، انتخاب کردن و  

 Direct Manipulation 

 ابزارهاي اشاره کردن 

  اشاره کردن وcursor 

 انتخاب کردن 

 Drag-and-Drop 
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 Control Manipulation 

  ابزارهايPallet 

 Object Manipulation 

 Object Connection 

 )ساعت Window )3رفتارهاي  

 PARC   وAlto 

  اصولPARC 

  مایکروسافت و پنجره هايTiled 

  اپلیکیشن هايFull-Screen 

  اپلیکیشن هايMultipaned 

  طراحی باWindows 

 Window States 

 MDI  در مقابلSDI 

 )اعتس 3(کنترلها  

  اجتناب ازdialog box  هاي پر ازcontrol 

 Control هايImperative 

 Control  هايSelection 

 Control هاي ورود 

 Control هاي نمایش 

 )ساعت 3(منوها  

 تاریخچه ي منوها 

  :منوها امروزهThe Pedagogic Vector 

 منوهاي اختیاري 

 Menu Idioms 
 )ساعت 3(نوارهاي ابزار  

 Toolbarل ها در مقابMenu ها 

 Toolbar Controls 

  تکاملToolbar 
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 Dialogs )3 ساعت( 

  کاربردهاي مناسب برايDialog Boxes  

  اصولDialog Box 

 Modal Dialog Boxes 

 Modeless Dialog Boxes  

  چهار هدف متفاوت برايDialogs 

  مدیریت محتوا درDialog Boxes 

 Errors, Alerts and Confirmations )3 ساعت( 

 Error dialogs 

 Alert Dialogs 

 Confirmation Dialog 

 ساعت) 2(  طراحی براي نیازهاي مختلف 

 

 ابزارهاي مورد استفاده:

 Adobe XD 

 

  


