
א"לדעתת חדש \ממשק משתמש.. בראשית  
, להבנטלי זיצר ומיכל   

 רחל שיאון ועטרה היבש



?על מה נדבר היום  

 תובנות
 ממשק

 הטמעה

 פיתוח



?על מה נדבר היום  

 תובנות
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 הטמעה

 פיתוח



 ממשק בהתהוות: ממשק חדש

 

 

 

 



 עיצוב והתאמה למובייל, UXשיפור עצום מבחינת 

 

 



 חבלי לידה.. UXאבל גם חריקות קטנות של 

 



 עתיד מבטיחו

 



 

 :UXדוגמאות לחריקות 

 מינוריות 2-בסיסיות ו 2 



UX - בסיסי 

 :כדאי לשנות את ההתנהגות של התפריט הראשי

–Hover לפתיחת תפריט     

     כרטיס קורא חבוי–

 מעבר בין שפות, חיווי שפת ממשק–

 



UX - בסיסי 

 לינקים בכל מקום, לינקים

 
1 

2 
3 



UX – מינורי 

אין כפתור חזרה  , באיזור של הפריטים השמורים. 1

 לתוצאות

 אין כפתור ליציאה מפעולות לכל הפריטים ברשימה. 2

 



UX - מינורי 

 סגירת הרשימה+ חזרה מעותקים לספריות 



 עברית -באג 

 Refworks-ייצוא רשומות בכרום ל



 צנועות לפיתוחים הצעות 4



 לינקים נפרדים בכל שפת ממשק בתפריט הראשי1.

 

 

אפשרות להציג את בקשת ההזדהות רק 2.

 ת מחוץ לקמפוס/כשהמערכת מזהה משתמש

 



 קליקי גם בתצוגת פריט" טקסט מלא נגיש. "3

 

 

 



 הוספת תאריך ושעה של הוספת פריטים שמורים. 4

 



 הצעה לשמירה על שפיות הציבור

 



?על מה נדבר היום  

 תובנות
 ממשק

 הטמעה

 פיתוח



 ארגונית-או תיאום ציפיות פנים, הדרך



 דמצד אח



 "  אז כבר, אם כבר"

 :הזדמנות לחשיבה והגדרה מחדש

-Scopes 

-Facets 

-NR 

 

לשפר את הפונקציונליות ואת הבהירות של הפעולות  

 ים\בממשק למשתמשות



 :למשל

  

 (8%)שאינם בשימוש  Scopes-פרידה מ-

 (?"מאמרים= " PC + Ebsco)חיווי בהיר יותר  -

 ?אולי להציג רק פריטים פיזיים: סינון לפי ספריות -

  \" הזדהות למערכת)"ים \שינוי נוסחים לשפת סטודנטיות-

 "(כניסה"

כדי   –ת בשדות תצוגה \ת ועורך\ניסיון להפריד בין מחבר-

 לשפר את פונקציית הציטוט



 השמרנות משתלמת.. שנימצד 

 



 

 ..כשמרימים מכסה מנוע -

  , don't fix it'broke ain't'If it  

הסתגלות קלה יותר לממשק  =שינויים הדרגתיים  -

 ?ים\חדש למשתמשות

 Live-בחירת סביבה לבדיקות והמעבר ל-

(To Beta or not to Beta?) 
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 תכנית למבדקי משתמשים

 

 ים\בחירת אוכלוסיות לייצוג המשתמשות-

 ראיון  + תצפית והקלטת מסך : בחירת פורמט-

 לכל חלק' דק 30עד : משך-

 חכו בסבלנות לנטלי: אמצעי עזר טכנולוגיים-



 עם אקסליבריס ,הדרך



 פרויקט ההטמעה עם אקסליבריס

 הרבה רצון טוב לצד תחושת ראשוניות-

 הדדיתלמידה -

 Go Liveהטמעה בלי -

בממשק חדש חשובה במיוחד תשתית הדוקה בין  

 צוות ההטמעה לפיתוח ולהנהלת המוצר

 ?הקצאת שעות מפתח לצוות: המלצה



 ים\עם השותפות, הדרך



 תיאום ושיתוף בין ספריות

 י"קובץ תיעוד של קבוצת העבודה של פרימו מאל

  \ UXבאגים-

 פיתוחים מעניינים-

 קישורים לממשקים-

 והתייעצויות

 IL-MELI-PRIMO@LISTSERV.TAU.AC.IL 

 

michallahav@tauex.tau.ac.il  
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?על מה נדבר היום  

 תובנות
 ממשק

 הטמעה

 פיתוח



 ?קורס ישראלי לפיתוח הממשק

 



Customization Package 



Customization Package 

WINRAR / 7-Zip (!! Not "Send to -> compressed (zipped) folder) 



Customization Package 

+ 
     הכול התיקייה אחת –נוחיות –

 רלוונטי להתקנה מקומית –קלים  שידרוגים–

- 
–Deploy  -  (עד דקה בכול פעם)לוקח זמן   

 אין גיבוי גרסאות–

 



 סביבת פיתוח מקומית
(Local Development Environment) 



+ 
 עבודה זורמת –חסכון בזמן –

  בתוך הסביבה ZIPיצירת –

- 
   (חד פעמית) התקנה מורכבת–

 אין גיבוי גרסאות–

 

 סביבת פיתוח מקומית
(Local Development Environment) 



 //:feature=youtu.be0pFrf-jvp2www.youtube.com/watch?v=khttps&:  קישור לסרטון הדגמה
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לדעתמומלץ מה   

• HTML 

• CSS 

• Google F12 (Inspect) 

• JavaScript 

• Angular Directives 

המערכת   לקבצידוגמאות 

 :של הממשק

• angular.js 

• angular-material.css 

• colors.json 

https://www.w3schools.com/angular/angular_ref_directives.asp


לדעתמומלץ מה   

colors.json 



Show Directives 
(works in FireFox) 



 חקר משתמשים



UX Recorders 

http://www.uxrecorder.com/ iOS Recorder iPhone, iPod touch and iPad on iOS 8 

http://peek.usertesting.com/ Any system External person tests your site 

http://www.inspectlet.com/plans Any system 

https://www.crazyegg.com     

http://www.airsquirrels.com/reflector/ From mobile   

http://www.uxrecorder.com/
http://peek.usertesting.com/
http://www.inspectlet.com/plans
https://www.crazyegg.com/
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Hot Maps / Mouse trackers 



 מידע שימושי

• New UI Customization – Best Practices 

• Development environment installation 

• Primo New UI Hackathon (4 days) in YouTube 

• Angular Directives 

• Angular Directives – W3schools 
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?שאלות  



 תודה

 natalyz@tauex.tau.ac.il נטלי זיצר

 

  michallahav@tauex.tau.ac.il מיכל להב
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