
صداقت، اين بار با پيكسل ها

هرچنــد ممكن اســت به مــذاق بعضى از 
خوره ها يا عاشــقان فناورى خــوش نيايد، اما 
دنياى ديجيتــال نيز از بســيارى جهات ديگر 
تازگــى (و البته نــه اهميت)  خود را از دســت 
داده و به جزئى مهــم اما «معمولى» از زندگى 
روزمره ما تبديل شــده اســت. همان طور كه 
نمى توانيم دنيايى بدون وســايل حمل ونقل را 
تصور كنيم، تصور آن بدون تجهيزات ديجيتال 
و صد البته داده هاى درون شان نيز غيرممكن 

است.
همان طور كه خودروها (صرف نظر از مدل 
و تفاوت هــاى موجــود در طراحى و زيبايى و 
ساخت شــان) ابــزار تعامل ما بــا پديده اى به 
نام جابه جايى هســتند، ابزارهــاى كامپيوترى 
از پى ســى ها و تبلت ها گرفته تا گوشــى هاى 
هوشــمند به ابزار تعامل ما بــا پديده اى به نام 

دنياى ديجيتال تبديل شده اند.
و نكته مهم اين است كه اين ابزارها اكنون 
به حــدى از قدمت و به خصــوص همه گيرى 
رسيده اند كه الزم نيست براى استفاده از آن ها 
راهنماهــاى خاصى را مطالعه كرد يا دانشــى 
تازه را فرا گرفت. من بارها در يادداشــت هاى 
پيشــين از نوپا بودن حوزه محاســبات، لزوم 
تاريخ نــگارى آن و بررســى رونــد تكامل آن 
نوشته ام. اما به نظر مى رسد كه اين پديده نوپا 
بسيار ســريع تر از ساير همتايانش در زندگى 
روزمره ما نفوذ كرده و به فرآيندى معمول و 

عادى تبديل شده است.
تمام ايــن مقدمات تنها يك هدف داشــت: 
تحليل يكــى از نكات كوچكى كــه در همايش 
ماه گذشــته اپل با آن روبه رو شــديم. دقيق تر 
بگويم، قصدم اين اســت كــه تغييرات صورت 
گرفته در ظاهر آيكون هــاى iOS7 را خارج از 
زيبايى شناسى هاى سبك جانى آيو و از ديدى 
كاربرمحور بررســى كنيم و در اين راستا به 

سه مورد اشاره خواهم كرد.

مورد نخســت اين كــه ممكن اســت براى 
بسيارى پرسش برانگيز باشــد كه آيا يك طراح 
صنعتى حتى در حــد و اندازه هاى آيو، مى تواند 
از پس طراحى واسط انسانى براى يك محصول 
ديجيتال برآيد؟ براى يافتن پاســخ اين پرســش 
كافى اســت توجه كنيــم كه نخســتين طراحان 
واســط هاى انســانى در همــه حوزه هــا همان 
طراحــان صنعتى بوده اند. نحوه تعامل شــما با 
تلويزيون، خودرو، يخچال يا هر وســيله ديگرى 
را هنوز هــم طراحان صنعتى تعيين مى كنند. در 
حوزه ابزارهاى ديجيتال و به خصوص در زمينه 
گوشــى ها و گجت ها (به صورت ساده ابزارهاى 
دست گرفتنى) نيز وضع به همين منوال است. تنها 
تفاوت اين است كه اين بار «واسط انسانى» ارتباط 
مــا را نه با يك مفهوم فيزيكى، كه با اطالعات در 

فضاى مجازى برقرار مى كند.
مــورد دوم اين كــه آيــا حركت به ســوى 
آيكون هــاى تخــت و سيســتم مســطح، تنهــا 
كپى بردارى از ويندوز 8 و تايل هاى مايكروسافت 
نيســت؟ پاسخ اين پرسش از ديد من منفى است 
و سيســتم اليه اى و ظاهر پاراالكســى صفحات 
ســطحى ترين دليل براى اين پاسخ هستند. دليل 
عميق تر اين اســت كــه جامعه هــدف اپل ديگر 

كاربران تازه كار نيستند. 
زمانــى كه اپل براى نخســتين بار با معرفى 
iOS سيســتم تعامل ما با گوشــى هاى هوشمند 
را زيــرورو كرد، افراد تازه كار بســيارى وجود 
داشــتند كه تنها از طريق دوخت چرمى حاشيه 
آيكون تقويم و شباهت آن با سررسيدهاى معمول 
متوجه كاركرد آن مى شدند. يا برنامه دوربين را 
با ديدن لنز دوربين و بدنه آن مى شــناختند. اما 
اكنون كاربر تازه كار به آن معنى، وجود خارجى 
ندارد. براى روشن تر شــدن موضوع باز مثالى 
از دنياى خودروها مى زنم. به نظر شما دايره اى 
قرمز رنگ كه نوار افقى پهن و سفيدى در وسط 
آن ترسيم شــده باشــد چه معنايى دارد؟ بعيد 

مى دانم از افراد معمول جامعه كســى باشــد كه 
تابلوى ورود ممنوع را نشناســد. اكنون چشمك 
زدن يك المپ نارنجى رنگ در يك سمت ماشين 
براى همه ما نشانه گردش يا حركت به آن سمت 
است. دليل اين تداعى ساده و ناخودآگاه همه گير 
شدن خودروها و عجين شــدن آن با زندگى ما 
است. اتفاقى كه براى تلفن هاى هوشمند و تبلت ها 
و تعامل لمسى با شتابى بسيار سريع تر به وقوع 
پيوسته است. اكنون همه ما با ديدن مربعى ساده 
كــه تنها عددى دو رقمى و ســه حرف ماه روى 
آن نوشته شده باشد مى دانيم كه با برنامه تقويم 
روبه رو هســتيم و همه ما بــا ديدن تصوير يك 

پاكت نامه مفهوم ايميل را درك مى كنيم.
با ديدى فلسفى مى توان اين گونه گفت كه تا 
پيش از اين شــايد هنوز عــده اى بودند كه «مثل 
افالطونى» مفاهيم ديجيتال در ذهن آن ها شــكل 
نگرفته بود. اين افراد براى تعامل با سيستم ها به 
اشارات مستقيم ترى نياز داشتند. اما عمر حوزه 
محاسبات و سرعت رشد فزآينده آن باعث شده 
كــه بيش تر ما اين مثل افالطونــى را درك كرده 
باشيم و ما جامعه هدف اپل هستيم. پس ديگر به 

اشاره مستقيم نيازى نخواهد بود.
دست آخر، مورد سوم اين كه آيو در طراحى 
اين ظاهر جديد باز هم همان اصول قديمى را به 
كار برده اســت كه ســال ها پيش از ديتر رمس 
آموخته بود: صداقت بــا متريال (در اين مورد 
پيكسل ها) و الزام و وفادارى به ايجاد تجربه اى 
خالــص از ابزار و محيــط (در اين جا محتواى 
ديجيتال). خــود او مى گويد: «تخت و مســطح 
بودن ربطى به گوشــه هاى تيز و سايه ها ندارد، 

بلكه موضوع اصلى خلوص عملكرد است.»
در نهايت بــه نظر من از ايــن همه گيرى و 
ايجاد شدن مفاهيم ذهنى از پديده هاى ديجيتال، 
يك نتيجه ديگر هــم مى توان گرفت و آن اين  كه 
زمان بسيار اندكى براى تاريخ نگارى اين حوزه 

در اختيار داريم.
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