ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺮﯾﺎل
»ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن ﻫﺎ« در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﺒﻮرد
آﯾﻔﻮن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎچ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺪل ﺷﺪه اﻧﺪ
و اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺎم روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  iOSرا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ

ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ درﺳﺖ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﻋﺼﺮ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی و ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ
راﻫﮑﺎر ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ

ﭘﯿﺶ روی اﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی آن در ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد

داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن ﻫﺎ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ  Fastcompanyﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ در اﭘﻞ« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ده ﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﺳﮑﺎت ﻓﻮرﺳﺘﺎل اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺷﺪ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ واﺣﺪ  iOSﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  iOSﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻮده.
او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﭗ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎچ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ اﯾﺪه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ آﺷﮑﺎرا ]ﺣﺘﯽ
ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار[ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﻗﺪ
ﮐﯿﺒﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد.
 Nitin Ganatraﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺳﺒﻖ واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  iOSدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﮑﺎت
ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰش را روی ﮐﯿﺒﻮرد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﺗﯿﻢ او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ
ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺎچ )ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﯿﻮﺗﻦ( را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ از ﺳﻮی

ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻓﻮرﺳﺘﺎل ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﯾﺎدآور ﺷﻮد اﯾﺪه اش در آن دوران ﭼﻘﺪر ﻣﻮرد اﺳﺘﻬﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﺷﺎره ای ﺑﻪ
ﮐﺎرﺗﻮن ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﻣﯿﻼدی و در ﺳﺮی ﺷﺸﻢ اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن ﻫﺎ
ﻧﯿﻮﺗﻦ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﺶ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎدات ﻇﺮﯾﻔﯽ را در ﻣﻮرد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺖ ﺧﻂ آن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﯾﮑﯽ از ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎ Kearneyٖ ،و ) Dolphدو ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺳﺮﯾﺎل( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای را ﺑﺮای ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ
) ( Beat Up Martinﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی روی
آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) .( Eat Up Marthaﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ  Kearneyرا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و در
اداﻣﻪ او دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﯿﮑﻮﺑﺪ )در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺮﯾﺎل ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای زدن دﯾﮕﺮان ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺲ(.
 Ganatraﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در اداﻣﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در راﻫﺮوﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻮدﯾﻢ و در ﻣﻮرد ﮐﯿﺒﻮرد ﺣﺮف ﻣﯽ زدﯾﻢ

از ﻋﺒﺎرت  Eat Up Marthaاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .از آن ﺳﻮ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﺒﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻠﻤﺎت روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎرﺗﯿﻦ رخ داد.
در ﺑﺮﻫﻪ ای از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﺒﻮرد ،اﭘﻞ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﯿﺎﺑﺪ Ganatra .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﺮﺻﺖ دادﯾﻢ ﺗﺎ

روی ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ
اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ روی ﺷﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮال در ذﻫﻨﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد؟
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮ ﮐﻮرﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮدﮐﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در روﯾﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ اﭘﻞ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰﺗﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮف از ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺠﺎزی ﺑﺰرگ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ آﻣﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۰۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اش ﺑﻪ  ۵۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﯾﺎ ﺗﭗ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﺘﯽ
ﺗﺴﮑﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

