
اپل راهش را گم کرده است
بررسـی تغییرات اپل در اصول طراحی اش

اپل راهش را گم کرده است
بـا وجـود ایـن کـه هنـوز هـم در دسـتورالعمل توسـعه اپلیکیشـن 
شـرکت اپـل بـرای توسـعه دهنـدگان ایـن موضوع گوشـزد شـده 
اسـت کـه اصـول قدیمـی مبتنـی بر اصـل سـادگی رعایت شـود و 
اپـل توسـعه دهنـدگان اپ  هـای خـود بـرای iOS و Mac OS X را 
تشـویق بر ایـن این اصـول می کنـد، امـا درون خود اپـل، تناقضات 
بسـیاری وجـود دارد، خـود اپـل بسـیاری از اصـول پایـه ای خود را 
رعایـت نمی کنـد. اپـل راهـش را گم کـرده و حـاال صرفـا در تفکر 
زیباتـر سـاختن محصوالتـش اسـت؛ دیگـر کاربـرد آسـان آن  ها و 
قابل درك بودنشـان بـرای اکثریت کاربـران، گویا اهمیـت چندانی 
کـردن  نابـود  حـال  در  تنهـا  نـه  اپـل  نـدارد.  شـرکت  ایـن  بـرای 
طراحـی اسـت، بلکـه ایـن پیـام اشـتباه را بـه سـایر شـرکت  ها و 
طراحـان ارسـال می کنـد کـه طراحـی بهتـر، در محصـول زیباتـر 
طراحـی،  کـه  کـرده  فرامـوش  شـرکت  ایـن  می شـود.  خالصـه 
نوعـی از تفکـر اسـت، بایـد در پرداختـن بـه آن، نیاز هـا را در نظـر 
گرفـت و محصوالتـی را بـه شـکل نهایـی بـه دسـت کاربر رسـاند 
کـه واقعـا بتوانـد بـه او کمک کنـد. طراحـی ترکیبی اسـت از درك 
یـک طـراح از مـردم، تکنولـوژی، جامعـه و تجـارت. سـاخت یـک 
شـیء کـه صرفـا در نـگاه اول زیبـا بـه نظـر برسـد، صرفـا بخـش 
کوچکـی اسـت از راهکار هـای نوینـی کـه در امر طراحـی امروزی 
مـورد اسـتفاده هسـتند. امـروزه بسـیاری از طراحـان در حـال ایده 
پـردازی بـرای بهتـر کـردن شـهر ها، سیسـتم های حمـل و نقـل 
عمومـی در تفکرنـد، اپـل ولـی بـه ایده  هـای نـه چنـدان صحیـح 
قدیمـی بازگشـته و می خواهـد تنهـا زیبایـی ظاهـری را مـد نظـر 
خـودش قـرار دهـد، حتـی اگـر توجـه بیـش از حد بـه همیـن امر، 
باعـث شـود کـه برخـی ویژگی  هـای اصلـی در محصـول گنجانده 
نشـود و درك کاربـر سـاده از آن پاییـن آیـد. بله، در روزگار گذشـته 
سـاده  آن هـا  از  اسـتفاده  کـه  مـی داد  توسـعه  محصوالتـی  اپـل 
بـود؛ رایانـه و اپلیکیشـن  هایی کـه از سـوی ایـن شـرکت توسـعه 
می یافتنـد قابـل درك و قدرتمنـد بودنـد و می شـد بـدون نیـاز بـه 
هیچگونـه دفترچـه راهنمـا، کار بـا آن هـا را آغـاز کـرد. وقتـی وارد 
محیـط سیسـتم عامـل می شـدید، منو ها به حـدی پویا چیده شـده 
بودنـد که بـه راحتـی می توانسـتید همـه قابلیت  های جدیـد را پیدا 
کنیـد. در صـورت انجـام عملیـات اشـتباه، راحت قـادر بودنـد آن را 
لغـو کـرده و برگردیـد. از سـوی دیگـر سیسـتم عامل همـواره یک 
بازخـورد منطقـی را برای شـما ارسـال می کـرد که می دانسـتید چه 
کرده ایـد و چـه اتفاقـی رخ داده و چـه خواهـد شـد. طراحی سـخت 
افـزاری و نـرم افـزاری اپـل عالـی و تاثیر گذار بـود اما دیگـر خبری 
از آن طراحـی سـخت افـزاری و نـرم افـزاری منحصـر به فـرد اپل 
کـه در گذشـته بـه آن می نازید، نیسـت. در حال حاضـر اپل به یک 
کمپانـی تجاری صرف تبدیل شـده اسـت کـه دائما در حـال رقابت 
بـا دیگـر شـرکت  های معتبـر تولید کننده نظیر سامسـونگ اسـت و 
بـرای ایـن کـه از این شـرکت  ها عقـب نماند، اصـول اولیـه خود را 

فـدای هـر گونـه تغییـری می کند.

آیفون، آغازی برای تغییر بود
بسـیاری از مدیـران اپـل در دفـاع از عملکـرد خـود در سـال  های 
گذشـته، می گوینـد کـه تغییـرات صـورت گرفتـه در ایـن کمپانی و 
بـه خصـوص اسـتراتژی  های مرتبـط بـا طراحـی محصـوالت اپل، 
بـه قـدری انـدك بـوده و در طـول مـدت زمـان طوالنـی صـورت 
گرفتـه اسـت که بـه هیچ عنـوان احسـاس نمی شـود و افـرادی که 
در ایـن زمینـه حساسـیت نشـان داده انـد بـه دنبـال نقطـه ضعف یا 
وارد کـردن اتهـام بـه اپـل هسـتند. بـه هـر حـال ایـن صحبت  هـا 
نیـز نیـاز بـه بررسـی دقیق تـری دارد. شـاید بد نباشـد که به سـراغ 
سرمنشـاء و آغـاز این تغییـرات بگردیـم و ببینیم که زیر پا گذاشـتن 

اصـول اولیـه اپل کـه ارتباط مسـتقیمی بـا طراحی منحصـر به فرد 
محصـوالت این شـرکت داشـت، از کجا شـروع شـده اسـت؟  همه 
چیـز از جایـی آغـاز شـد کـه اپـل، در اولیـن آیفـون و سـپس اولین 
آیپـد بـه سـوی رابط کاربـری اسـتفاده از ژسـت  های حرکتـی روی 
آورد. همیـن موضـوع بـه تنهایـی بسـیاری از اصـول اولیـه طراحی 
در همیـن شـرکت را زیر پا گذاشـت. کشـف قابلیت  هـا دیگر راحت 
نبـود. چـرا؟ دلیـل این موضـوع صرفـا آن نیسـت که اپل به سـوی 
اسـتفاده از رابط  هـای تـاچ و ژسـت  های حرکتـی بـا انگشـت کاربر 
پیـش رفـت. در آن زمـان، ایـن شـرکت حرکتـی بسـیار پر سـرعت 
را بـه سـوی زیبا سـازی ظاهـری و ساده سـازی بصـری آغـاز نمود. 
همیـن موضـوع باعـث شـد تـا کارکـرد راحـت و یادگیـری آسـان 
سیسـتم عامـل، اسـتفاده سـاده و بهـره وری از آن کاهـش قابـل 
مالحظـه ای داشـته باشـد. اپل شـروع کرد بـه فـروش محصوالتی 
کـه یادگیـری نحـوه کار و به طور کلی اسـتفاده از آن ها آسـان نبود. 
اپـل در آن زمـان بـه دردسـری هـم نیفتـاد چـرا کـه مـردم در هـر 
صـورت قـادر بودند نیاز هـای اولیه خـود را رفع کنند اما بعـدا متوجه 
می شـدند کـه بهره گیـری از برخی قابلیت  ها واقعا دشـوار اسـت. در 
ایـن میان، افـراد هزینه  هـای زیادی نیـز برای ایـن گجت  ها صرف 
کـرده بودنـد و سـپس بـه علـت زیبایی ظاهـری محصـوالت، خود 
را سـرزنش می کردنـد کـه احتمـاال ذهنشـان کمـی کند اسـت که 

نمی تواننـد بـا محصولـی چنیـن زیبا بـه سـادگی کار کنند.

زیبایی در اپل، اولویت شد
امـروز، آیفـون و آیپـد ظاهـری زیبـا دارنـد. فونـت آن  ها دلنشـین 
اسـت و زمانـی کـه دسـتگاه را روشـن می کنیـد، ظاهـری پاکیـزه 
و خالـی از هرگونـه پیچیدگـی در برابـر شـما قـرار می گیـرد. نـه 
می توانیـد در همـان صفحه اول منویی را مشـاهده کنیـد و نه کلمه 
یـا عبارات غیـر ضـروری را. در این میـان فونت به نحـوی طراحی 
گشـته اسـت که حتی بسـیاری از کاربران نمی تواننـد آن را مطالعه 
کننـد اما خـب، زیباسـت. برخـی کاربـران می گویند برای اسـتفاده 
از گجت  هـای اپـل مجبـور شـده اند بـه منـوی تنظیمـات رفتـه و 
انـدازه فونـت را بیشـتر کننـد کـه البتـه همیـن موضـوع نیـز باعث 
کاربرانـی  می شـود.  اپلیکیشـن  ها  در برخـی  ریختگی  هایـی  بهـم 
ایـن موضوعـات را گـزارش می کننـد کـه از تنبلی چشـم یا ضعف 
شـدید بینایـی برخـوردار نیسـتند، صرفا سـن آن  ها دیگر 18 سـال 
نیسـت و جالب اسـت کـه طراحـان اپل این موضـوع یا بـه عبارتی 
مشـکل را بـه طـور کلـی نادیـده گرفته انـد. کـدام نـوع از فلسـفه 
طراحـی در یـک شـرکت، میلیون  هـا کاربـر را ملـزم می کند پیش 
خـود فکـر کننـد که چشـم آن  هـا مشـکلی دارد و تـا حـدی ناتوان 
شـده اند؟ اپـل می توانسـت بـه گونـه ای تلفـن همراهش را بسـازد 
کـه تعـداد زیـادی از کاربـران الزم نداشـته باشـند به سـراغ بخش 
دسـتیاری رفتـه و بـرای مثـال انـدازه فونـت را افزایش دهنـد. این 
در حالی اسـت کـه حتـی در صـورت رخ دادن چنیـن اتفاقـی، همـه 
آن زیبایـی نـرم افـزاری کـه اپـل بـرای آن زحمت کشـیده بود هم 
بر بـاد مـی رود. صرفـا الزم بـود در همان مرحلـه اول، انـدازه فونت 
مقـداری کشـیده تر شـود و کنتراسـت آن نیـز اندکی بیشـتر گردد. 
عـدم خوانایـی متن  هـا صرفـا یکـی از ضعف  هـای اپـل در طراحی 
اسـت. اسـتعداد های مختلـف دسـتگاه  های امـروزی را نمی تـوان 
بـا  می توانسـتیم  صرفـا  کـه  روزگاری  آن  گذشـت  کـرد.  کشـف 
نگاهـی بـه همـان نمایشـگر، بفهمیـم که چـه قابلیت  هایـی در آن 
گنجانـده شـده اند. آیـا بایـد انگشـت را بـه سـمت چـپ کشـید یـا 
راسـت؟ بـاال یـا پاییـن؟ اصال بـا یک انگشـت یـا دو؟ دو انگشـت 
یـا هـر پنج تـا؟ آیـا اصال بایـد انگشـت یـا انگشـت  ها را کشـید یا 
ضربـه زد؟ اگـر ضربه اسـت، تک ضربه باشـد یـا دو ضربـه پیاپی؟ 
آیـا متنـی که روی نمایشـگر حضـور یافتـه صرفا متن اسـت یا باید 
روی آن کلیـک کـرد؟ در بسـیاری مـوارد کاربـر باید بـر روی همه 

در روزگاری کـه اپـل بـه عنوان یک برند معتبر شـناخته شـد، یک 
ویژگـی بسـیار مهم و جـذاب برای این شـرکت وجود داشـت. در 
آن روز هـا اپـل معروف به شـرکتی بود که می توانسـتیم به شـکلی 
بسـیار سـاده از محصوالتش اسـتفاده کرده و آن هـا را بفهمیم. در 
همـان زمـان اپل بـه نوعـی، قهرمان صنعـت طراحی نـرم افزاری 
و رابـط کاربـری برتر به حسـاب می آمـد. ادعای طراحـان اپل این 
بـود که شـما در عیـن سـادگی محصوالت نـرم افزاری و سـخت 
افـزاری اپـل، همـواره می توانید به راحتـی ببینید کـه در هر مکان، 
چـه قابلیت هایـی وجـود دارد و چگونـه می شـود از آن قابلیت ها و 
امکانـات اسـتفاده کـرد و بهـره گرفت. نکتـه مهم دیگـری که در 
ایـن میـان بـه چشـم می خـورد، ایـن بود کـه ایـن قابلیت هـا به 
هیـچ عنـوان رازآلـود یـا پیچیـده نبودنـد و حتـی اگر شـما اقدام 
اشـتباهی را انجـام می دادیـد به راحتی می توانسـتید یـک قدم به 
عقـب برداشـته و آن را اصالح کنیـد. تمامی ایـن صحبت هایی که 
داشـتیم مربـوط به گذشـته بـود. زمانی کـه ادعای اصلی شـرکت 
اپـل، اوج کارایـی در عیـن کمال سـادگی بـود اما در اکنـون دیگر 
ایـن چنین نیسـت. اکنـون طراحان سـخت افزار هـای اپل تالش 
بر ایـن دارنـد تـا اپـل را نیـز مانند دیگـر گوشـی های موجـود در 
بـازار بـه سـمت زیباتـر شـدن ببرنـد. نوعـی از زیبایی کـه البته 
بـرای آن قیمتـی غیرمعمـول پرداخـت می کنیـد. قیمتی که شـاید 
بتـوان گفـت بـه انـدازه تمامـی اصـول اولیـه طراحی تمام شـده، 
اصـول سـاده ای در طراحـی نظیر کشـف پذیری، گرفتـن بازخورد 
و البتـه نیـاز بـه بازبینـی. در حـال حاضر به جـای این کـه مدیران 
اپـل بـه دنبـال اسـتراتژی های قدیمـی اسـتیو جابـز کـه بر اصل 
سـادگی اسـتوار بـود، باشـند، یک اشـتهای سـیری ناپذیـر برای 
بـه دسـت آوردن محصوالتـی پـرزرق و بـرق و طـاووس گونـه 
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