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    المواصفات العالمية(.مثال:هي القواعد التي يتم تقييم المنتج علي أساسها )المعايير: 

 

  هي الحدود المفروضة على التصميم من العوامل الخارجية )مثال: التكلفة(.القيود: 

 

 : العصف الذهني و مخطط بيو -4

 

 دون الخوف من اإلنتقاد.  بأفكارهمهو أسلوب لحل المشكالت يتضمن مشاركة األفراد لعصف الذهني: ا

 

  هو طريقة يتم إستخدامها للمقارنة بين الخيارات أو الحلول.مخطط بيو: 

 : فسر كل مما يلي: السؤال الرابع 

 ؟  ما أهمية الفكاءة في تصميم المنتج -1

 تساعد في تخفيض تكلفة المنتج نظراً لعدم إهدار الموارد و الوقت المستخدم. 

 

 ؟  ما أهمية إختبار الحلول -2

 إليجاد أفضل الحلول و تصحيح المشكالت التي توجد في التصميم.
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