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משתמש
כולל נִ ּקוּד מָ לֵ א
ואנגלית!

גופן משתמש הינו סנס סריף מעוגל
אשר במקור עוצב על ידי עודד עזר

כגרסה מוקדמת של גופן אלכימאי המוכר,
וכעת ,אחרי כ־ 13שנה ,יוצא לאור לראשונה.
משתמש כולל  5משקלים דו־לשוניים
ומנו ָּק ִדים:
(עבריתְ )English ,
משתמש קליל ,משתמש קל ,משתמש רגיל,
משתמש שמן ,משתמש כבד
לונדון / 2001 ,גבעתיים2014 ,
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פונט משתמש כולל  5משקלים דו־לשוניים
(עברית־אנגלית) ומנוקדים

חדש!

כולל נִ ּקוּד מָ לֵ א
ואנגלית!

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

אאאאא
משתמש קליל

משתמש קל
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משתמש רגיל

משתמש שמן

משתמש כבד

משתמש
חוויית משתמש ( )User Experienceהינה החוויה שחווה

בזמן פעילותו במערכת

וזוהי כותרת לדוגמא
בגופן משתמש קליל
כותרת משנה בגופן משתמש שמן
טקסט לדוגמא בפונט משתמש רגיל ,כולל פסקה באנגלית.1
עיצוב ממשק המשתמש הפך בשנים האחרונות למקצוע
עצמאי ,שבו עוסקים מומחים מתחומים שונים  -פסיכולוגיה,
הנדסת אנוש ,מחשוב ,עיצוב גרפי .בעיצוב מושקעים מאמצים
ומשאבים רבים ,כגון בניית אב טיפוס ועריכת ניסוי פיילוט במ־
טרתה להבטיח יצירת ממשק ידידותי למשתמש ,נגיש ומעודד
עבודה יעילה.
הרבה עזרים מתחום הטכנולוגיה המסייעת הם עזרים
המקשרים בין משתמש עם לקות לבין ממשק משתמש שאינו
נגיש לו (לדוגמה מקל הקלדה) .כמו כן ,הרבה פתרונות נגישות
מתחום העיצוב האוניברסלי (להבדיל מטכנולוגיה מסייעת) הם
שינויים בממשק המשתמש של כלל המשתמשים (כגון הוספת
סימני ברייל ופלט קולי למעלית)With the increased use .
of personal computers and the relative decline in
societal awareness of heavy machinery, the term
user interface is generally assumed to mean the
 .graphical user interfaceפתרונות אחרים מתחום זה
עוסקים בהחלפת ממשק המשתמש (כגון מקלדת ארגונומית
למחשב) או הוספת אביזרים אליו (כגון הוספת מדפסת ברייל
למחשב לצד המדפסת הרגילה).

 .1הערת שוליים לדוגמא
בפונט משתמש קל.
מסוע מורכב משתי גל־
גלות ,עם לולאה רציפה
המסתובבת סביבן .הגל־
גלות ממונעות ומגלגלות
את הרצועה ואת החומר
המונח עליו קדימה.

הַ ִמ ְש ּ ָתמֵ ׁש א ֵֹהב ְמאוֹד לְ נ ֵַּגן ְוגַם
ל ׁ ִָשיר .הוּא נִ גֵ ן יָפֵ ה ו ִ ְּבילָה ָּכל
ַה ַּקיִ ץ .הָ יָה ָשׂמֵ ַח ,וְ ִהזְ ִמין
הֲ מוֹ ן יְ ִד ִ
ידים ׁ ֶש ָ ּבאוּ לֵ הָ נוֹ ת אֲ אֳ אֱ אֵ אַ אָ אֻ אֶ ְא
מֵ ַה ּמו ִּס ָ
יקה וּמֵ ַה ּ ִש ְׂמ ָחה אֹ ּאשׁ שׂ שּׁ שּׂ שּ
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 .2הערת שוליים לדוגמא
בפונט משתמש קל.
מסוע מורכב משתי גל־
גלות ,עם לולאה רציפה
המסתובבת סביבן .הגל־
גלות ממונעות ומגלגלות
את הרצועה ואת החומר
המונח עליו קדימה.

משתמש
קליל

משתמש
קל

ִמ ְמ ׁ ָשק ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש (באנגליתUser :
ִמ ְמ ׁ ָשק ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש (באנגליתUser :
 Interfaceאו בקיצור  )UIהוא חלקה  Interfaceאו בקיצור  )UIהוא
חלקה של מערכת החשוף למשת־
של מערכת החשוף למשתמש בה,
מש בה ,כך שדרכו מתקיים הקשר
כך שדרכו מתקיים הקשר בין
בין המשתמש ובין המערכת.
המשתמש ובין המערכת .בעבר,
בעבר ,כאשר מהירות המחשבים
כאשר מהירות המחשבים הייתה
הייתה נמוכה ,נהגו להשתמש
נמוכה ,נהגו להשתמש בממשק
בממשק משתמש טקסטואלי,
משתמש טקסטואלי ,ובנוסף להן
ובנוסף להן כפתורי פעולה במקל־
כפתורי פעולה במקלדת (ראה:
דת (ראה :מעטפת פקודה) .מסוף
מעטפת פקודה) .מסוף שנות ה־80
שנות ה־ 80נפוץ ממשק משתמש
נפוץ ממשק משתמש גרפי (GUI -
גרפי (GUI - Graphical User
 ,)Graphical User Interfaceשבו
 ,)Interfaceeשבו משלבים אל�מ
משלבים אלמנטים גרפיים כתמונות
נטים גרפיים כתמונות וצלמיות.
וצלמיות .הממשקים הגרפיים מא־
הממשקים הגרפיים מאפשרים
פשרים תצוגה גמישה יותר ,במיוחד
תצוגה גמישה יותר ,במיוחד
בצבעים וגופנים ,והבהרת כוונת
בצבעים וגופנים ,והבהרת כוונת
הממשק והשימוש בה ,באמצעות
הממשק והשימוש בה ,באמצעות
סמלים וצלמיות ,ועבודה קלה יותר
במחשב .ממשק המשתמש הגרפי עם סמלים וצלמיות ,ועבודה קלה יותר
השימוש בעכבר ,שמוטמע בכל תוכנה במחשב .ממשק המשתמש הגרפי
עם השימוש בעכבר ,שמוטמע
שפותחה מאמצע שנות ה־ 90ומוכר
בכל תוכנה שפותחה מאמצע שנות
לכל משתמש במחשב האישי ,פותח
ה־ 90ומוכר לכל משתמש במחשב
ב"זירוקס פארק"  -מרכז המחקר
האישי ,פותח ב"זירוקס פארק" -
של חברת זירוקס ,ומשם הועתק אל
מרכז המחקר של חברת זירוקס,
מחשבי המקינטוש.
ומשם הועתק אל מחשבי המקינ־
תפוצתו הנרחבת של ממשק זה
טוש .תפוצתו הנרחבת של ממשק
החלה עם מערכת ההפעלה
זה החלה עם מערכת ההפעלה.
 Windowsשל חברת מיקרוסופט.
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משתמש
רגיל

משתמש
שמן

משתמש
כבד

ִמ ְמ ׁ ָשק ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש (באנגליתUser :
 Interfaceאו בקיצור  )UIהוא
חלקה של מערכת החשוף למשת־
מש בה ,כך שדרכו מתקיים הקשר
בין המשתמש ובין המערכת.
בעבר ,כאשר מהירות המחשבים
הייתה נמוכה ,נהגו להשתמש
בממשק משתמש טקסטואלי,
ובנוסף להן כפתורי פעולה
במקלדת (ראה :מעטפת פקודה).
מסוף שנות ה־ 80נפוץ ממשק
משתמש גרפי (GUI - Graphical
 ,)User Interfaceeשבו מש�ל
בים אלמנטים גרפיים כתמונות
וצלמיות .הממשקים הגרפיים
מאפשרים תצוגה גמישה יותר,
במיוחד בצבעים וגופנים ,והבהרת
כוונת הממשק והשימוש בה,
באמצעות סמלים וצלמיות,
ועבודה קלה יותר במחשב .ממשק
המשתמש הגרפי עם השימוש
בעכבר ,שמוטמע בכל תוכנה
שפותחה מאמצע שנות ה־90
ומוכר לכל משתמש במחשב
האישי ,פותח ב"זירוקס פארק" -
מרכז המחקר של חברת זירוקס,
ומשם הועתק אל מחשבי המקינ־
טוש של חברת .Apple

ִמ ְמ ׁ ָשק ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש (באנגלית:
 User Interfaceאו בקיצור )UI
הוא חלקה של מערכת החשוף
למשתמש בה ,כך שדרכו מת־
קיים הקשר בין המשתמש ובין
המערכת.
בעבר ,כאשר מהירות המחשבים
הייתה נמוכה ,נהגו להשתמש
בממשק משתמש טקסטואלי,
ובנוסף להן כפתורי פעולה
במקלדת (ראה :מעטפת פקו־
דה) .מסוף שנות ה־ 80נפוץ
ממשק משתמש גרפי (GUI -
,)Graphical User Interface
שבו משלבים אלמנטים גרפיים
כתמונות וצלמיות .הממשקים
הגרפיים מאפשרים תצוגה
גמישה יותר ,במיוחד בצבעים
וגופנים ,והבהרת כוונת הממשק
והשימוש בה ,באמצעות סמלים
וצלמיות ,ועבודה קלה יותר
במחשב .ממשק המשתמש
הגרפי עם השימוש בעכבר,
שמוטמע בכל תוכנה שפותחה
מאמצע שנות ה־ 90ומוכר לכל
משתמש במחשב האישי ,פותח
ב"זירוקס פארק"  -מרכז המחקר
של חברת זירוקס.

שק ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש (באנגלית:
ִמ ְמ ׁ ָ
 User Interfaceאו בקיצור
 )UIIהוא חלקה של מערכת ה�ח
שוף למשתמש בה ,כך שדרכו
מתקיים הקשר בין המשתמש
ובין המערכת.
בעבר ,כאשר מהירות המח
חשבים הייתה נמוכה ,נהגו
להשתמש בממשק משתמש
טקסטואלי ,ובנוסף להן כפח
תורי פעולה במקלדת (ראה:
מעטפת פקודה) .מסוף שנות
ה־ 80נפוץ ממשק משתמש
גרפי (GUI - Graphical User
 ,)Interfaceשבו משלבים
אלמנטים גרפיים כתמונות
וצלמיות .הממשקים הגרפיים
מאפשרים תצוגה גמישה יותר,
במיוחד בצבעים וגופנים,
והבהרת כוונת הממשק והשיח
מוש בה ,באמצעות סמלים
וצלמיות ,ועבודה קלה יותר
במחשב .ממשק המשתמש
הגרפי עם השימוש בעכבר,
שמוטמע בכל תוכנה שפותח
חה מאמצע שנות ה־ 90ומוכר
לכל משתמש במחשב האישי,
פותח ב"זירוקס פארק".

סימנים נוספים
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פונט משתמש כולל ,בנוסף לסט המספרים
הרגילים  -גם סט שברים ,סט מספרים בריווח
אחיד (מונוספייס) לטבלאות ,סט מספרים בגובה
אות אנגלית ראשית ,בסגנון  ...Old styleועוד.
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אהבת?
גופן משתמש זמין בפורמט  otfלתוכנות גרפיות
וכן בכל הפורמטים למסך ולאינטרנט
woff ,eot, svg, ttf
לרכישת רשיון שימוש בגופן משתמש
(משקלים בודדים או כל המשפחה):
http://www.hebrewtypography.com
תודה!
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