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

عناصـر حاضر در نمایشـگر دسـتگاه خود دسـت کم یک بـار کلیک 
کنـد تـا ببیند کـدام یـک از آن  هـا عنصرهایـی لمس پذیر هسـتند.

راهی برای بازگشت به عقب وجود ندارد
یکـی دیگـر از مشـکالت، درماندگـی کاربـر پـس از انجـام یـک 
 Undo اقدام ناخواسـته اسـت کـه راه حـل آن، قاعدتـا باید دسـتور
باشـد. طریقـه اجرا شـدن اولیـه و قدیمی این دسـتور، عالـی بود. با 
اسـتفاده از آن نه تنها در صورت رخ دادن یک اشـتباه می توانسـتید 
اقـدام خـود را تصحیـح کنیـد، بلکه قـادر بودید بـه دلیـل اعتمادی 
کـه بـه Undo داریـد، بـه راحتی به کشـف اقدامـات تـازه پرداخته 
و هـر زمـان کـه نیـاز می شـد از آن اسـتفاده کنید تا سـر جـای اول 
خـود بازگردیـد اما رسـیدیم بـه جایی که اپل سیسـتمی توسـعه داد 
بـه نـام iOS. می تـوان گفت شـرکت اپـل در ایـن پلتفـرم موبایلی 
بـه شـکل کامل قابلیـت Undo را دور انداخت. شـاید یکی از دالیل 
نادیـده گرفتـن ایـن ویژگـی در پلتفـرم لمسـی اپـل این باشـد که 
اپـل مجبـور می شـد یک عنصـر بصـری را در نمایشـگر بـرای آن 
اختصـاص دهـد و تمایلـی بـه ایـن کار نداشـت، چـرا کـه در ایـن 
سـادگی  زیبایـی،  آن  دیگـر  موبایلـی اش  عامـل  سیسـتم  حالـت، 
و ظرافتـی کـه اپـل همیشـه آن را مثـال می زنـد نخواهـد داشـت. 
Undo در پلتفـرم iOS حضـور نیافت و نتیجه، به اعتراض گسـترده 

کاربـران ختـم شـد. در نتیجـه اپـل تصمیـم گرفـت ایـن قابلیت را 
بـه iOS بدهـد. چگونـه؟ تنهـا الزم اسـت بـا خشـونت موبایـل یـا 
تبلـت خـود را تـکان دهید تـا این دسـتور انجام شـود. بـا این حال، 
ویژگـی مـورد بحـث هنـوز هـم بـه شـکل فراگیـر در ایـن پلتفرم 
جـای نگرفتـه؛ کاربـر نمی دانـد در چـه محیط هایـی، در صـورت 
تـکان دادن موبایـل یـا تبلت خـود می تواند از این دسـتور اسـتفاده 
کنـد و بایـد هـر زمان کـه نیاز شـد، ببیند آیـا تصمیمات اپل شـامل 
آن بخشـی کـه اکنـون وی نیـاز بـه Undo دارد شـده اند یـا خیـر. 
هـم  هرچقـدر  و  اسـت  لمسـی  هوشـمند،  موبایل  هـای  نمایشـگر 
کـه بزرگ تـر شـود، در هـر حـال نسـبت بـه رایانه هـای شـخصی 
یـا لـپ تاپ  هـا کوچـک اسـت. در نتیجـه موقعیت  هـای بسـیاری 
فراهـم می گردنـد تا کاربـر بتواند به اشـتباه، انگشـت خـود را روی 
یـک عنصـر فشـار دهد. لمس  هـای اشـتباهی کاربـر را بـه مناطق 
ناخواسـته ای ارسـال می کننـد. راه حل بسـیار سـاده و اسـتانداردی 
کـه وجـود دارد، اسـتفاده از یـک کلیـد برگشـت بـه عقب اسـت تا 
در صـورت لمـس ناخواسـته قادر شـویم به محـل اولیـه برگردیم و 
ایـن خواسـته غیرمعقول یـا زیادی نیسـت. موبایل  هـای اندرویدی 
از همـان ابتـدای کارچنیـن کلیـدی داشـتند کـه در سراسـر پلتفرم 
نـرم افـزاری اندرویـد و اپلیکیشـن  ها نهادینه شـده اسـت. اپل ولی 
از چنیـن قابلیتـی بی بهـره بـوده اسـت. شـاید دلیلش این باشـد که 
دوسـت دارد همیشـه متفـاوت باشـد امـا برایـش فرقـی نـدارد که 

یـک تفـاوت خوب داشـته باشـد یـا تفـاوت بـد و بی فایده.

ظاهری ساده بر پیکره ای پیچیده
محصـوالت نهایـی اپـل را زمانـی کـه در دسـت می گیریـم، حس 
زیبـا و سـرگرم کننده بـودن به ما منتقـل می کنند و بـه همین دلیل 
زمانـی کـه کاربـر نمی توانـد از نحـوه کارکـرد این محصوالت سـر 
در آورد، خـودش را مـورد نکوهـش قـرار می دهـد. طراحـی زمانـی 
جـذاب اسـت که وقتی شـما یـک محصـول را در دسـت می گیرید، 
حـس لـذت و سـادگی در اسـتفاده باید به شـما منتقل گـردد. برای 
منتقل شـدن سـادگی، دسـتگاه بایـد به نحوی طراحی شـده باشـد 
کـه کاربـر بتواند آن را به شـکل سـاده درك کند. طـراح باید اصول 
و فلسـفه اولیـه طراحـی را در نظـر بگیرد تـا بتواند محصـول نهایی 
را قابـل درك، کنترل پذیـر و لـذت بخـش کنـد. اصـول و فلسـفه 
اولیـه طراحی شـامل کشـف پذیری سـاده، بازخورد دادن بـه کاربر، 

طرح ریـزی مناسـب بـرای بخـش بندی  هـای مختلـف، اسـتفاده 
مناسـب از محدودیت  هـا و البته قـدرت Undo کردن یـا همان لغو 
یـک دسـتور پـس از وارد کـردن اشـتباه آن هسـتند. ایـن اصول در 
دروس اولیـه و پایـه ای دانشـکده  های طراحی آمده اند و با شـرایط 
کنونـی اگـر اپـل در چنیـن کالس  هایی شـرکت می کـرد در همان 
مرحلـه اول رد می شـد. متاسـفانه بیشـتر شـرکت  های بـزرگ در 
زمینـه طراحـی دنبالـه روی اپل شـده اند. این شـرکت  ها نیز تالش 
می کننـد ماسـک سـادگی را بـه محصـوالت خـود اضافـه کنند در 
حالـی کـه بسـیاری از اصـول اولیـه و مهـم را به دسـت فراموشـی 
می سـپارند. در ایـن میـان توسـعه دهنـدگان نیز به سـرعت تالش 
می کننـد تـا اپلیکیشـن  های خـود را بـه دسـت کاربـران برسـانند 
بـدون این که کوچک تریـن درکی از طراحی داشـته باشـند. تمرکز 
اصلـی طراحـان اکنون روی این مسـئله معطوف گشـته کـه نتیجه 
دسترنجشـان، بی نهایـت سـاده باشـد، تیم  هـای مدیریتـی هـم به 
شـکل کامـل تیـم طراحـی کـه تـالش می کننـد تجربـه کاربـری 
را مهـم نشـان دهنـد، نادیـده می گیرنـد. در نتیجـه یـک محصول 
شـکل می گیـرد، کد هـا نوشـته می شـوند و همـان دسـتگاه خـام 
بـه دسـت کاربـر می رسـد و دیگـر کمـی دیر شـده اسـت. مدیران 
ارشـد معمـوال سـعی می کننـد از تیم  هـای طراحی تجربـه کاربری 
دوری کننـد چـرا کـه تصورشـان این اسـت کـه در صـورت دخالت 
دادن بیـش از حـد ایـن افراد، پروسـه سـاخت بیشـتر از پیش طول 
خواهـد کشـید در حالی کـه در واقـع، بر عکس این موضـوع صادق 
اسـت. اگـر به تیـم تجربـه کاربـری اجـازه داده شـود کـه در زمان 
مناسـب وارد عمـل شـده و مشـکالت را ریشـه یابی کنـد، پروسـه 
تولیـد سـرعت بیشـتری هم بـه خـود می گیرد امـا زمانـی که یک 
شـرکت بـه شـکل پذیرفتـه شـده طراحـی محصوالتـش را انجـام 
نمی دهـد و اصـول را زیـر پـا می گـذارد چـه اتفاقـی رخ می دهـد؟ 
مجبـور می شـود هزینه  هـای بیشـتری را صـرف خطوط سـرویس 
دهـی اش بـرای کمـک بـه کاربران کنـد. در ایـن میان مشـتریانی 
هـم وجـود خواهند داشـت که البته سـادگی اپـل را اذعـان خواهند 
کـرد امـا در خفـا در پی برند های موبایل سـازی هسـتند کـه بتوانند 

عـدم پیچیدگـی مورد نیـاز خـود را در آن پیـدا کنند.

آیا راه حلی وجود دارد؟
تجربـه کاربـری برتـر صرفـا زمانـی محقـق خواهد شـد کـه همه 
صنعتـی  طراحـی  گرافیکـی،  رابـط  مارکتینـگ،  نظیـر  بخش  هـا 
و مهندسـی بـا هـم بـه شـکل پویـا بـه کار پرداختـه تـا بتوانند در 
نهایـت زندگـی کاربـران را سـاده تر کـرده، آن را لـذت بخش تـر 
و البتـه پویاتـر نماینـد. در ایـن میـان ولـی طراحـی صنعتـی یکی 
در  نیـز  اپـل  کـه  مـی رود  شـمار  بـه  آن  مهـم  بسـیار  مباحـث  از 
همـان بخـش به کار مشـغول اسـت. رابـط گرافیکی دسـتگاه باید 
حـاوی زیبایـی و پیام  هـای سـر راسـتی باشـد امـا عالقـه اپـل به 
زیبایـی، منجـر شـده کـه ایـن شـرکت راه ارتبـاط بـا کاربـر را گم 
کنـد. طراحـی تعاملی بایـد قابلیت  هـای کشـف پذیری، بازخورد را 
داشـته باشـد و بـه کاربـر ایـن احسـاس را منتقـل کند کـه کنترل 
کامـل در دسـت اوسـت. پروسـه طراحـی در اپـل ولـی نامتعـادل 
شـده اسـت. دسـتورالعمل  های سـاخت اپلیکیشـن از سـوی خـود 
اپـل بـرای توسـعه دهندگان خبـر از همین عـدم تعـادل می دهند. 
در زمینـه طراحـی گرافیکی پیشـتر اپـل در نقش یـک رهبر ظاهر 
شـده بـود ولـی حـاال بـه نظـر می رسـد کـه ایـن شـرکت تمـام 
ایده  هـای اولیـه و عالـی اش را دور انداختـه اسـت. تنهـا راه حـل 
ایـن گونـه بـه نظـر می رسـد کـه طراح  هـای گرافیکـی و تعاملی 
بایـد رابطـه تنگاتنگی بـا تیم طراحـی صنعتی، مهندسـان و برنامه 
نویسـان داشـته باشـند تـا بتواننـد بـه شـکل پویاتـری مالحظـه 
کننـد کـه کـدام تغییر هـا باید انجـام شـوند و کـدام تغییـرات غیر 

هسـتند. ضروری 

دارند. در سـری های جدید گوشـی آیفون شـاهد نوعـی از طراحی 
فونـت هسـتیم کـه بـه حـدی باریک اسـت کـه خواندنـش برای 
همـه سـاده و امکان پذیـر نیسـت. در رابطه با ژسـت های حرکتی 
ایـن کمپانـی هم بایـد گفت که به یاد سـپردن ژسـت های حرکتی 
محصـوالت اپل بـرای کاربران حرفـه ای و حتی توسـعه دهندگان 
نیـز بسـیار سـخت و دشـوار اسـت و دقیقا بـه همین علت اسـت 
کـه بسـیاری از قابلیت هـای مناسـبی کـه توسـط ایـن کمپانی در 
محصوالت مختلفش ارائه شـده، اصال توسـط بسـیاری از کاربران 
کشـف یا دیده نمی شـوند. محصـوالت اپل، به خصوص آن دسـته 
از محصوالتـی که از سیسـتم عامل iOS اسـتفاده می کننـد، دیگر از 
هیـچ کـدام از اصـول مبتنی بر سـادگی، پیـروی نمی کننـد. اصولی 
کـه پردازش رایانـه ای را در اختیار چندین نسـل از کاربران قرارداد 
و باعـث شـد کاربـران به این باور برسـند که اپل، شـرکتی اسـت 
کـه طراحـی را خـوب می داند و خـوب می فهمـد. عملکـرد اپل در 
طول سـال های گذشـته به همه نشـان داد که اپل، شـرکتی اسـت 
کـه می دانـد چگونه محصوالتی بسـازد کـه اسـتفاده از آن ها برای 
همه واقعا سـاده باشـد اما حال و روز اپل در شـرایط کنونی بسـیار 
متفـاوت از قبـل اسـت، در کمال تاسـف بایـد گفت که اکنـون اپل 
بسـیاری از اصول گذشـته خـود را دیگر قبول نـدارد و آن ها را کنار 
گذاشـته اسـت. بـا توجـه بـه حرف هایـی کـه زدیم حتمـا حدس 
زده ایـد که ایـن هفته در چـه رابطـه ای می خواهیم صحبـت کنیم. 
در موضـوع ویـژه ایـن هفتـه بـه مقوله طراحـی محصـوالت اپل و 
بررسـی اسـتراتژی ایـن شـرکت و تغییر هایـی کـه در طـول این 
سـال ها داشـته اسـت، خواهیم پرداخت. بسـیاری از کارشناسـان 
اعتقـاد دارنـد که اپـل با راه و روشـی کـه در پیش گرفتـه، در حال 

بدنـام کـردن خـود در زمینه طراحی اسـت.
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