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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠١/٠٢/٢٠١٠                      کريم عطائی انجينيرديپلوم :و نگارشتتبع 
  
  

   استفاده کنندهسيلۀ تماسِ   وجهان واقعی به حيث
  

  سهلتر سازدبايد استفاده از کمپيوتر را سطوح قابل لمس 
  
  :در اين نوشته به اصطالحات آتی برخورد می شود -
   Human Computer Interaction انسان ، کمپيوتر ، کاربين هردو -
  Userستفاده کننده ا -
  User- Desktop سطح استفاده کننده -
  User- Interface وسيلۀ تماس بين کمپيوتر و استفاده کننده -
 Graphic User Desktop سطح گرافيک استفاده کننده -

    را از طريق ) کمپيوتر(يک جز نرم افزار است که برای استفاده کننده از يک کمپيوتر کار دوجانبه با ماشين [   
 با بکار بردن يک آلۀ ، مانند جای کار، سمبول ها، کاغذدانی، مينویترسيم ها و عناصر. ن می سازدها ممک سمبول
  ].رهبری می گردند) ماوس(دهنده نشان 

  
 استفاده  برای سطوح قابل لمس. ددر می گ کمپيوتر برای انسان ها قابل استفاده،(Interface) تماس گرافيک با وسيلۀ

 اکنون ، سال های درازی درتجارتی شدن کوشش های تحقيق. سازد ترخنيک کمپيوتر سهلرا با تکننده بايد سلوک 
  .شروع می گردد

  

 
 
 

چوت (چوکات محاسبه 
Abacus( 

  ) Visionary(منبع الهام 
  کمپيوتراز 

  
  
که  د هنوز هم چيزی دارو اين چوکات قديمی اعداد.   به عمل آمد » Abacusچوت « ِ ديتجوموبا الهام جهان شروع  

کمپيوتِر آينده نسبت به ماشين های امروزی محاسبه بسيار . مجذوب خود می نمايد ، به آيندۀ کمپيوتر را در فکرعلما
 )Interface(وسيلۀ تماس؟ تا حال ا از آن چطور استفاده خواهند کردولی انسان ه. خواهد بود و بسيار کوچکترسريعتر 

هر قدر کمپيوترها کوچک و سريع می شوند به همان .  استگاه تنگ گذرکه بين انسان و ماشين واسطه می گردد،
ۀ فعاليت دوجانب "  آنچه علما را که مصروف. مشکل خلق می کند  باماشيناستفاده کننده ِ وسيلۀ تماسپيمانه موضوع 
با  اسو سيلۀ تم آندرکه ، هستند " چوت"مجذوب و می باشند، "  Human Computer Interaction انسان، کمپيوتر

، کنترول و )Ouput( به دست می آيد)حاصل ( و آنچه)Input(به کمپيوتر داخل می گردد آنچه .  را می بينندکمپيوتر
 است که  باکمپيوتراستفاده کنندهِ  وسيلۀ تماسنمونۀ اوليه " چوت ".هستندمساوی ، )Representation( حاصلئه اار

  .فهم می باشدلمس و يا حتی قابل 
  

  کار هستندموش  ها فراسوام
  سال به اين سو يک موضوع تحقيقی١٥از تقريباً   " Tangible User Interface (TUI)  استفاده کنندهقابل لمسوسيلۀ " 

در  mouseکلمۀ (. باشد  Computermouseر کمپيوتسوا مد می توان(TUI)مثال يک عنصر به حيث .   استقابل پسند
 در کاليفرنيا از طرف دوگ ١٩٦٠در شروع سال های تماس با کمپيوتر اين وسيلۀ ). زبان دری نيز معمول است

از طرف چند نفر را انکشاف دهد که  ِ او می خواست سيستم کمپيوتر.  انکشاف يافتDoug Engelbartانگلبرت 
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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

     ِ جديداشکال بايد منظور ن ـبرای اي او.  مورد استفاده قرار گرفته بتواند)interactive(همزمان به صورت چند جانبه
همچو يک جای کار بايد .  می کردرا خلق "Human-Coputer-Interactive یا چندجانبه دو و فعاليت - کمپيوتر-انسان"

هم  سيلۀ  وو پنج دکمه  همرای)Kyboard (يک کی بوردبا ، گرافيکتوانائی  با  کمپيوترِ در پهلوی يک مونيتوِر جديد
ً  برای اين منظور اليت ِپ .باشد، مجهز  مونيتوربرای نشانی کردن روی پيشبينی گرديده بود،   )lightpen(ن ـاساسا

در تحت ميز که با زانو حرکت داده می شد و يک وسيلۀ که تکان نصب  ۀ دست،)Joystick(سِتک همچنان يک جای ِا
کندۀ کوچک يک   بکار بردنبهترين نتيجه از. را به مونيتور انتقال می داد، تحت آزمايش قرار گرفتآن بينيچههای 

 ل انگليشـِــب و همکارش انگلهارد. می نامند، به دست آمد )mouse( سواچوب باالی عراده گگ ها که همه آنرا م
  .راجستر کردند  »XY- Position Indicator for a Display System«  به حيث ١٩٦٤وس را در سال اَم

عرضه   آپــل و ما کينتاشز طرفا ١٩٨٤ در سال که"  کمونيکاسيون-کمپيوتر -انسان"خصوصيت اين شکل جديد 
 استفاده .گرديد ميسر"Manipulationمستقيم دستکاری" امکان ، اين بود که مورد پسند عامه قرار گرفتگرديد و
؛ او قادر  تا کمپيوتر فعال گرددرا تايپ کند) ياد شده( به خاطر سپرده )هدايات (ماند های ديگر مجبور نبود ُک،کننده
ً  دخالت کنبود تری يا مشخصات ود، حروف را يک به يک روی مونيتور بنشاند، پروگرام های کمپي مستقيما

حرکات عقربۀ ماوس روی . کافی مستقيم نمی باشد ماوس  کارولی. کمپيوتری را نمايش دهد و دستکاری نمايد
اگر از جايش برداشته شده و بر جای . برعالوه ماوس فراموش کار است. ندمونيتور با حرکات دست دقيقاً مرتبط نيست

باآلخره ارتباط بين ماوس وسطح . تغيير می ماندير جای را درک نمی کند، عقربۀ ماوس ال يديگر گذاشته شود تغي
و »  می شود قطعکار « يک مرتبه با ماوس که معنی بصورت مختلف تعبير می گردد به اين  هاستفاده کنند ِ گرافيک

  .بايد قبول گردد»   o. k «د تائيلحظۀ بعد به حيث
بعد تر سطح گرافيک برای استفاده .  است)هدايت( منتظر گرفتن کماندکمپيوترتفهيم می کرد که در اول اشارۀ چراغ 
به تعقيب انکشاف در اين راستا .  می گرديد تقليدميز تحريريک  شبيههای کوچک سيم ر تاز هکننده انکشاف يافت ک

  ارتباط به دراستفاده کنندهدوُبعدی  به اين نظر ملتفت شدند که سطح ١٩٩٠وع سالهای چندی از علمای کمپبوتر شر
. دنقابل تو سعه می باش ،)Reality Virtul(ی مجموع همه واقعيت های مجازدر  ،ميزخيالی شکل  و )ظرفيت(گنجايش

در استفاده کننده برای ،  بزرگپردۀ مونيتور با يک  يعنی )از هر سمت بسته شده( محفوظ قچۀ واين ها همه در صند
  . دناختيار قرار دار

دانشمند .  ، برخالف فکری به ميان آمد که کمپيوتر غير قابل ديد گرددکندپنهان نقش انسان را  که  کمپيوترني اعوض
 Computer for the«مقالۀ مهم خود در مورد  دريک ١٩٩١در سال که ، )Xerox( از کمپنی  مارک وایزرکمپيوتر، 

٢١st Centry »   در)Scientific Amrican( دربرای محقيقين زياد که ، می نويسد)TUI( نقطۀ اتکاء ،مصروفيت دارند 
  در هيروشی یيشی از پوهنتون تورنتو که در اين رشته پيشگام است يا ماوریس ستجورج في  .به جا می گذارد

 به اين سو ١٩٩٠ مساشوسی از سال های  در مؤسسۀ تکنولوژییيشی .موضوع مفصالً  اظهار نظر می نمايند
Tangible Media Groupرا رهبری می کند  .  

  

  لـکمپيوتر به حيث موب
Microsoft Surface  با کود آن ميالن  Milan،اين کمپيوترکه در.  کمپيوتِر  است از توليدات کمپنی  مايکروسافت  

  س، کيبورد يا غيره وسايلِ  ديگر که غرض دخول مشخصات به معرفی گرديد، بدون ماو٢٠٠٧ماه می سال ٣٠
دخول مشخصات بادست و يا دستها روی يک سطح ميز به هرگونه . کمپيوتر بکار برده می شوند، فعاليت می کند

 ناميده می شود کار بين Multi-Tochاين تکنولوژی که تماس همه جانبه .  انچ در پيش گرفته می شود٣٠بزرگی 
  .مپيوتر يا هم بين کمپيوتر و وسايل ديگر را ممکن می سازدانسان و ک

  
 در .به عمل می آيد  تحقيق TUI به اين سو در رشتۀ ١٩٩٠از اواسط سالهای ) سويس(در پوهنتون تخنيکی زوريخ 

 Innovation Center واقعيت مجازی نوآوریمرکز  در مورد آس کونسآندرِِداخل مؤسسۀ ماشين آالت و توليد، 
Reality (ICVR) Vitual  ، که همکاری شمار های می باشد  انکشاف سيستم  از هدف.پروژۀ مربوط را رهبری می کند

 که »it  Build -« يک سيستم اولی  .سهلتر سازد از متخصصين را در صورت امکان در اتاق های جداگانه، ،زيادی
 يک ميز، کمپيوتر، کامره، ،اشد که ب مجلسِ  تکميل گرديده است، می تواند يک اتاق کوچک١٩٩٨در سال 

 می تواند همه جانبه هاستفاده کنندچندتن  ،در چنين يک محل کار. کتور را در برگيردژپرونمايش پردۀ کتورها و ژپرو
باالی ميز  که پروگرام های کمپيوتر يا مشخصات آنراتمثيل نمايند  ايشان اجسامی را.دنر کنوهمزمان با کمپيوتر کا

 است که در سال  »InfracTable« ، سيستم  »it  Build -«  ترنسبت به  تا اندازۀ فشرده.رکت می دهنداين سو و آنسو ح
 .ندکتور و کامره در زير ميز جای داده شده اژ معرفی گرديد و در آن پرو٢٠٠٥

ۀ تماس بين وسيل « ِ برای شکل دادن» طرزجديد«،  طرح های اوليه Tweakل تويک  ا فستيوبنابر زمانيکهآخر اپريل 
، موبـل های ، از همه بيشتر ميزهانمايش داده شد» يزاين و تکنولوژی، واقعيت و مجازی، از هنر، دانسان و ماشين
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در . ندرها و کامره ها جلب نظر می کردنَسورها، َسُس، پروِسح جالدار و در تحت آن پروژکتورهازمخت با سط
 را معرفی کرده بود، معلوم بود که اين ميز بحيث »Metadesk«  يک ١٩٩٠ او در اواسط سالهای که یيشی جمعيت 

TUIهمچنان مايکروسافت با سرِفس. کمافی السابق محققين زياد را مجذوب خود می سازد  » Surface«  يک ٢٠٠٧ 
  . چنين ميز را معرفی کرد

  
در که  شکل دهندطوری  رااين چنين ميز  عمدۀ تا عناصرمصروف اند  و تيم وی در پوهنتون تخنيکی زوريخ کونس

که  را ، »InfracTable « اين محققين مؤفق شدند توانِ  . گنجانيده شوند» flate screen« يک پردۀ هموار تلويزونی 
 liquidدر يک ، يابد نوری ماورای سرخ و سنسرها تحقق دیود هاید، همچنان با را بشناساجسام روی سطح ميز 

Crystal dispöay LCDيک نمونۀ ابتدائی اين ديسپلی . دهند جای Display   ور مثال قلم های رنگه طب –را اجسام که-  
  . معرفی گرديد»Mighty-Trace« ، قبل از يک سال زير نام شناخته می تواند

 ند را معرفی کرد)پردۀ کمپيوتر (سپلی  يک دي»«FlaTIR بعد از آن محققين پوهنتون تخنيکی زوريخ در شروع سال با
سنسرهای ماورای سرخ که .  راجستر کند،تماسهای چندين کلک را می تواند ا مصارف نسبتاً  مناسب همزمانکه ب

رهای معمول اين منفعت را دارند که با آنها پرده های بسيار بزرگ نيز نَسدراين جا بکار برده شده اند در مقايسه با َس
 تفريحی  در ِ  به مناسبت کنفرانس کمپتينگر ماه سپتمبر انکشاف  بايد دقدم ديگِر. حساسيت تماس را کسب می کنند

 دمتعداشکال ، يک پردۀ هموار که در آن با »Mighty-Trace« و »«FlaTIRاز است  یاين ترکيب: پاريس نشان داده شود
  . کرد چند جانبه می توان عمل،و اما با اجسام نيز

  

  سطح استفادهسويی آن 
 TUI ًاکنون چنين پيداست  که اين کار تحقيقی  حتی .   موضوع تحقيق قرار گرفته استبه اين سوسال  ١٥ از تقريبا

ً  ٨٠با اواسط سال های وضع  .ثمری در بر داشته باشدنيز برای استفاده کنندۀ متوسط   قابل مقايسه است که تقريبا
ماکينتاش در عمل قرار  با آپل User Desktop سالۀ تحقيقاتی  در مورد انکشاف سطح استفاده کننده ٢٠کوشش های 

 . گرفت
در  و هم AT&T در شعبات امريکائی کمپنی تلفون .به بازار عرضه کند را » Surface «مايکروسافت شروع کرد ميز

در تاريخ دوم  ِیبزرگرا به حيث گام  » Surface «مايکروسافت. هوتل ها چنين آالت با تعجب مالحظه می شوندسالون 
کماند به سطح ح گام اول انتقال بود از سط: می خواند "Human-Computer-Interactionانبه  کاردوج- کمپيوتر-انسان"

هنوز برای استفاده   TUI Surface است به  GUI و گام دوم از Graphic-User-Interface (GUI)استفاده کننده  گرافيکِ 
قی  تحقيهایآن برای کاريک نوع . مت است َوزين و از همه بيشتر قي،يرا ميز زياد کالنزنيست،  دلچست هـَکـَیکنندۀ 

هزار دالر بری حفظ و  ٦٠٠٠ دالر برای نصب و ساالنه ١٥٠٠عالوه بر آن بايد .  هزار دالر قيمت دارد١٥تقريباً  
 اين است که همزمان می تواند تماس چند Surface-Multitouch يکی از توانمندی های عمدۀ . مراقبت پرداخته شود

   PC در پی سی Windows ٧  ازء به حيث جزبه بعد ٢٠٠٩ بايد از خزان سالتوانائی اين . ندئی کاکلک را شناس
 .های عادی نيز تحقق يابد

Microsoft Surface نشان می دهد نتايج تحقيقکه  يک ورژنِ  است TUIینو ع ديگر.  چطور تجارتی شده می تواند 
       يا موبايل Nintendo مانند کنترولر بازی ها نيتندو ، گرديد الکترونيک عملی خواهدیدر بازيچه های تفريحيآن 

 استند که در آن تماس و حرکات کلک نقش UDاين وسايل دارای سطح استفاده کنندۀ . لـ آپ کمپنی ازiPhonآی فون 
دين معنی  هستند بهدر عين زمان خود سطح استفاده کنندبلکه سطح استفاده کننده دارند نه تنها اين ها . عمده را دارند

  .شوند می  رهنمائی ،که با تکان دادن، چرخاندن و روگردان کردن
  

  پايان
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 


