بس ــیاری مثالها در دنیای تكنولوژی به ما نش ــان میده ــد برخالف آنچ ــه در تصور عموم جاافت ــاده ،نبوغ تنه ــا در ایدههای ناب خالصه نم یش ــود .كاربر ب ــا ایده كار

ذرهبین

نمیكند! این پیاد هس ــازی اس ــت كه حرف اول را در تجربه كارب ــر میزند ،زیرا محص ــول نهایی در دس ــت كاربران قرار میگی ــرد ،نه پروتوتایپهای آزمایش ــی

سختافزار و
الگوریتم قویتر
آن چیزی نیست كه
برای عموم كاربران
جذاب باشد.
هنر آن است كه
بتوانید با همین
سختافزار موجود
طرحی هوشمندانه

ویژگیهایخوب،تكنولوژیپیشرفتهالزمندارد،طراحانخوشفكر میخواهد

ظرافتهای كاربردی

دراندازید و لبخندی از
رضایت را بر لبان كاربر
بنشانید

دیگر بــرای آنهایی كه اخبار تكنولوژی را دنبال میكنند ،عادی شــده كه اپل ،گوگل ،مایكروســافت ،سامســونگ ،ســونی و دیگر
غولهای فناوری محصــوالت جدیدشــان را با آب و تــاب معرفــی و ویژگیهای بدیــع را با نامهای قلمبه ســلمبه فهرســت كنند!

محمودصادقی
محقق سیستمهای تعاملی

ویژگی در كار

ق نوین ،جزئی از این فهرست ساالنه و ماهانه شدهاند.
ق پیچیده و سنسورهای فو 
چیپهای فوقپیشرفته ،الگوریتمهای فو 
اما بگذارید صادقانه بگویم ،سختافزار و الگوریتم قویتر ،آن چیزی نیســت كه برای عموم كاربران جذاب باشد .هنر آن است
كه بتوانید با همین سختافزار موجود طرحی هوشمندانه دراندازید و لبخندی از رضایت را بر لبان كاربر بنشانید.

اپل همیشــه به پز دادن به ویژگیهای ســختافزاری
و نرمافــزاری دســتگاههایش شــهره اســت ،امــا چــه
فكــری میكنیــد اگــر بــه شــما بگوییــم در  iOSجدیــد
ویژگ ـی خــاص و جذابــی وجــود دارد كــه اپــل حرفــی از
آن نــزده و شــاید  ۹۹درصــد كاربران هــم هرگــز متوجه
آن نشــوند؟ ایــن ویژگ ـی كــه در نســخه  ۱۴آیاواس
اضافه شــده ،به شــما اجــازه میدهــد بــا دو یا ســه بار
زدن پشــت گوشــی عمل خاصی را فعال كنیــد؛ مانند
یك دكمه مجازی .كار با پشــت گوشــی جدید نیســت
و اپل هم اولین شــركتی نیســت كه ســراغ این ویژگی
رفته اســت ،امــا میدانید چــه چیــزی اپــل را از دیگران
مجــزا میكند؟ پیادهســازی محشــرش! شــما نــه تنها
میتوانید این ضربه پشــت گوشــی را به فعالیتهای
عــادی نگا شــت كنیــد ،بلكــه میتوانیــد آنهــا را بــه
میانبرهــا ( )Shortcutهــم متصــل كنیــد كــه خودش
دنیایــی اســت؛ یعنــی عمــا دكم ـهای مجــازی بــرای
هر كاری كه بخواهید.
این ویژگــی از آن نظر جالب اســت كه برای تشــخیص
ضربه از شتابسنج استفاده میكند كه سالهاست
در تمام گوش ـیهای هوشــمند وجــود دارد .مــا عادت
كردهایم ایــن قطعه فقط برای تشــخیص تغییر حالت
گوشــی از افقی به عمــودی یــا در بعضی بازیهــا به كار
برود .اما كاربردهای بســیار بیشــتری میتوان برای آن
داشــت .بــرای مثــال ،گــوگل برنام ـهای را آغاز كــرده كه
از مجموعــه شتابســنجهای داخــل مجموع ـهای از
گوش ـیهای اندرویدی ،یك سیســتم تشــخیص زلزله
تشكیل دهد.
نمو نــه دیگــر ا یــن بهــر هور ی هو شــمندانه از

ســختافزار موجــود ،گوشــی پیكســل  ۵گــوگل اســت .ایــن گوشــی هنگامــی كــه
آن را بــه شــارژر متصــل میكنید ،بــرای مــدت كوتاهی بــه شــارژر بیســیم معكوس
تبد یــل میشــود تــا بتوانیــد مثــا هدفو نهــای بیســیم را روی آن بگذار یــد
تــا شــارژ شــوند .ایــن ویژگــی هــم جدیــد نیســت :هــوآوی بــرای اولیــن بــار آن را در
 Mate 20 Proگذاشــت و پــس از آن سامســونگ در  ، S10ا مــا در گو ش ـیهای
سامســونگ شــما باید ایــن قابلیــت را بهصــورت دســتی روشــن كنیــد ،در حالیكه
پیكســل  ۵بهطــور خــودكار فعــال میشــود .واضــح اســت راهــكار گــوگل جذابتــر
اســت ،زیرا كاربــری كــه آن را اســتفاده نكند ،اصــا متوجه آن نمیشــود و كســی هم
كــه بخواهــد اســتفاده كنــد ،بــه ســرعت و بیهیــچ عمــل اضاف ـهای میتوانــد .چــه
پیادهسازیای از این بهتر؟
بــاز بــه اپــل برمیگردیــم و یــك مثــال جدیدتــر :قابلیــت مگســیف ( )MagSafeدر
آیفــون  .۱۲ایــن هم نمونــه دیگــری از نبــوغ در طراحــی برای حــل ظریف یك مشــكل
اســت .وقتــی شــارژر آهنربایــی را بــه پشــت گوشــی نزدیــك میكنیــد ،آهنرباهــای
موجود در مگســیف با ســیمپیچ شــارژر میزان میشوند و شــارژر به پشت گوشی
میچســبد و شــروع به شــارژ میكند .یعنــی كاربــر نیاز بــه انجــام هیــچ كار اضافهای
ندارد .ایــن ویژگــی خودمیزانی هــم نوین نیســت ،شــركت  Palmســالها پیش در
شــارژرش نصــب كــرده بــود .اپــل  NFCرا هــم به ایــن جمــع افــزوده كه گوشــی عمال
«میفهمد» چه نوع دستگاهی به مگسیف متصل شده است.
صحبت آهنربا شــد ،یك مثــال دیگر :قلــم آیپد كــه آهنربایی كنار تبلت میچســبد،
بهطور خودكار شــارژ میشــود .میدانید چه قلم دیگری از ســالها پیــش آهنربایی
بود ،اما بدون قابلیت شارژ از راه این اتصال؟ قلم سرفیس مایكروسافت .آن قلم
هنوز باتری میخورد!

میدانیدچهچیزی
اپلرااز دیگرانمجزا
میكند؟پیادهسازی
محشرش!شمانهتنها
میتوانیدضربهپشت
گوشیرابهفعالیتهای
عادینگاشت كنید،
بلكهمیتوانید آنهارابه
میانبرها()Shortcut
هممتصل كنید كه
خودشدنیاییاست؛
یعنیعمالدكمهای
مجازیبرایهر كاری كه
بخواهید

این تلهای است كه بسیاری از طراحان و شركتها در
آن میافتند :یــك ایــده هیجانانگیز مطرح میشــود،
تیم طراحی ذوق دارند كه آن را به سرعت در محصول
تعبیــه كننــد و بــه بــازار دهنــد .تیــم بازاریابــی هــم
مشتاقانه از این كار استقبال میكنند ،چرا كه با اعالم
این ویژگیهــای چشــمگیر و پــر زرق و بــرق میتوانند
تعداد بیشتری از آن محصول بفروشند .و این وسط،
مهمترین مســأله نادیده گرفته میشــود :اینكه این
ایده آیا اصال كاربرد دارد؟ آیا ایــن كاربرد به خوبی قابل
پیادهســازی اســت؟ آیا دیگــر بخشها بــا آن بهخوبی
كار میكند؟ و كلی آیای دیگر.
حتــی خارقالعادهتریــن ایــده هــم اگــر كاربردی نباشــد
و بــه درســتی پیادهســازی نشــود ،بــه راحتــی از گردونه
خارج میشــود .نمونــه اخیر آن ،چیــپ رادار در گوشــی
پیكســل .گــوگل از چنــد ســال پیــش پــروژهای بــه نام
ســولی ( )Soliداشــت كــه یــك چیــپ ،حركــت دســت
بــر فــراز آن را تشــخیص دهــد .بــه عبــارت دیگــر ،انجام
كارهــای مختلف بــا حــركات دســت و انگشــتان بدون
نیــاز بــه لمــس صفحــه .ویدئوهایــی از ایــن ایــده در
شبكههای اجتماعی پخش شده بود و افراد با هیجان
در بــاره ظرفیتها یــش صحبــت میكرد نــد .باال خــره
بعد از چند ســال ،این ایــده از بخش تحقیقــات گوگل
بــه پیادهســازی رســید و در گوشــی پیكســل  ۴بهطــور
رســمی رونمایی شــد .همه چیز آماده بود كه كاربران با
یك ویژگــی جذاب مواجه شــوند و گوگل هــم به عنوان
یك پیشرو در این زمینه به بقیه فخر بفروشد!
امــا بازخوردهــا بــه ایــن ویژگــی بدیــع از «خــب» و
«جالبــه» فراتــر نرفــت! میدانیــد چــرا؟ گــوگل اصــا به
كاربردهای رادار در گوشــیاش فكر نكرده بود .ویژگی
بدپیادهســازی نشــده بــود ،ولــی به جــز روشــن كردن
صفحــه بــا نزدیــك شــدن دســت بــه گوشــی و حركت
بین آهنگها با حركت دســت به چپ و راست ،واقعا
كاربــرد دیگــری برایــش در نظــر گرفتــه نشــده بــود .در
نتیجــه ،ایــن ویژگــی خــاص فقــط در یــك گوشــی دوام
داشت و گوگل دیگر آن را در پیكسل  ۵اضافه نكرد.
حاال متوجه میشــوید كه چرا اپل با آن شــعار مشهور
«كار میكنــد!» (! )It just worksمیتوانــد ایــن چنیــن
كاربــران را هــوادار محصوالتــش كنــد .یــك ویژگــی یــا
نبایــد در محصولــی جــای بگیرد یــا به بهترین شــكل،
پیادهسازی شود.

نبوغ در پیادهسازی

مثالهای اشــاره شــده و بســیاری مــوارد مشــابه در دنیای تكنولــوژی به ما نشــان
میدهــد بــر خــاف آنچــه در تصــور عمــوم جاافتــاده ،نبــوغ تنهــا در ایدههــای نــاب
خالصه نمیشــود .كاربر بــا ایــده كار نمیكند! این پیادهســازی اســت كه حــرف اول
را در تجربــه كاربــر میزنــد ،زیرا محصــول نهایــی در دســت كاربران قــرار میگیــرد ،نه
پروتوتایپهای آزمایشی.
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