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سخن مترجمین
به نام خدا.
با توجه به تخ ص صی شدن روز افزون ک سب و کارهای نوپا و به خ صوص ک شورمان ،افزایش کیفیت مح صوالت در
دنیای دیجیتال از اهمیت بسزایی برخوردار شده است.
یکی از نیازمندیهای هر کسببب ا کادی حد ه دی حتال،ادا حن ببب،ی اوسببباتم ا تا رو نیلند وات
لحاظ کم ا کلف حد ح لای نتی دادها چلل عالب

وا بببه کز ند

لسبببمم ن ا ب ح حن خ صی ببب ببب ا صارو حد نتی ه دی ند

عضالت نصل کش دمان میوا هم ند نتی دا سع کرحتم وا صرجمز نتی کتاب قدمی بسیار کوچک را در این زمینه
برداریم.
ً
مطمئنا برخی کلمات و ا صالحات معادل منا سب در فارسی ندارند و تو صیه می

ح ند همان لغات الصلی ن س،فاحی

ً
ح ن ا وناور ،فاات و حن حهاحی سن ا حن ش نیرنحا سع ور آن هی صا ض ع ورنی همز کا ال قاو لمس ا
حدک وا هم کتاب پیش رو تنها فصل اول این کتاب میوا ه ا حد آتنهی ی

د وعهی لل وا هملی کلفلم وز ص دت

رایگان منتشر خواهد شد.
در انتها نیز جا دارد از کسااانی که با ناراتشااان ما را یاری کردند و به افزایش سااطک کیفی این کتاب افزودند تشااکر
کنیم.
هرگونه سؤال ،پی شنهاد و یا درخوا ستی را میص ن له وا آحدس نتمل
به اشاااتراگ بگیارید و یا از طریب وبساااایت ما به در

ا وز شا

info@moh3nnajafi.com

 www.moh3nnajafi.comبا ما در تما

باشاااید و از

مقاالت رایگان ما بهرهمند شوید.
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نویسندگان

جوزپه گتو یک استاد دانشگاه در کارولینای شمالی است که در نویسندگی زاد ،مشاوره تجربه کاربری ،کسب و
کار دیجیتال و وبساااایت های وردپر

فعالیت میکند .او به تعداد زیادی از شااارکت ها برای توساااعه بهتر تجربیات

م شتری ،نوی سندگی بهتر ،محتوای بهتر ،سئو بهتر و د ستیابی بهتر به مخاطبان هدف م شاوره میدهد .او بیش از
 10سال در دان شگاه تدریس کرده ا ست .در طول این مدت ،او همچنین به تعدادی از سازمانهای غیرانتفاعی و
سازمانهای تجاری مشاوره داده و مشارکتهای خدمت-یادگیری تشکیل داده است .برای اطالعات بیشتر درمورد
او به وبسایت  http://guiseppegetto.comمراجعه کنید.

جری کا او یک ا ستراتژی ست محتوا در  UXPinا ست ،جایی که این فرصت را به او میدهد تا ابتکارات ب سیار فعال
خود را روزانه بر روی کاغی بیاورد .در گیشته ،او استراتژیهای محتوای زیادی برای مشتریان در  Braftonتوسعه
داده اساات و در زمینهی تبلیغات ساانتی در شاارکت  DDBدر سااان فرانساایسااکو فعالیت کرده اساات .او در اقات
فراغتش از نواختن گیتار ،تماشای فیلمهای خارجی ترسناگ و گسترش دانش در حقایب تصادفی لیت میبرد.
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چطور همچون یک طراح تجربه کاربری فکر کنیم؟
طراحان برجسته تجربه کاربری نیز تحلیلگران بزرگی هستند.
نها درمورد هرچیزی سؤال میپرسند .نها از مشکالت مسیر گاهند و فرضیات را با بررسی داده های کمی و
کیفی اعتبارسنجی می کنند .نها همیشه در محدوده صفحات و سیستم ها فکر می کنند.
به عنوان یک طراح تجربه کاربری ،اولین مهارتی که باید تصحیک کنید فر یندهای فکری خودتان است .در غیر این
صورت ممکن است شما جیاب ترین راه حل را برای یک مسئلهی اشتباه طراحی کنید .شما می توانید طی چند
هفته فر یندهای فکری صحیک را فرابگیرید اما استاد شدن در نها یک عمر زمان می خواهد.در فصل اول ،توضیک
مختصری راجع به طراحی تجربه کاربری ارائه میدهیم ،سپس به سراغ فر یندهای فکری می رویم که شما می
بایست در هر پروژه طراحی که با ن سروکار دارید به کار ببرید.
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نکته طراح

"همواره در باقی عمر خود به این فکر کنید که مسائل متفاوت را چگونه از پیش رو بر می دارید :موقعیت را
ارزیابی میکنید ،مطمئن میشوید که نتیجه خواسته شده را فهمیده اید .به ابزارهای در دستر  ،محدودیت
ها ،بازه های زمانی و افرادی که با ن ها کار می کنید ،نگاه میکنید .بلند بلند فکر می کنید .سؤال می-
پرسید و با خود می گویید "چه می شود اگر...؟" .ایده های احمقانه را کنار می گیارید .درخواست راهنمایی
می کنید .شما می گویید " چطور می توانیم بفهمیم که ن انتخاب درست کار می کند؟" ،به ن فکر میکنید.
به خاطر داشته باشید که قواعد طراحی و پیکسل ها ابزارهای شما هستند ،نه راه حل شما".
سیندی لوارز ،مدیر تجربه کاربری Yammer

تجربه کاربری یک فرآیند و یک محصول است.
تجربه کاربری به معنای یک چیز نیست .یکی از بزرگترین دامها برای تازه واردها این است که تالش می کنند تا
ً
تجربه کاربری را به عنوان یک رشته کامال مجزا از سایر رشته های مرتبط(مانند توسعه وب ،ارتباطات فنی و غیره)
درگ کنند.
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تجربه کاربری یک حوزه میان رشتهای است .تجربه کاربری یک روش ذهنی برای نگرش به دنیا است که به تصمیم
گیری انسان فراتر از دادهها مربوط میشود.
فالور 1تعریف شده است.
در واقع ،اینفوگرافیک مورد عالقه من برای تعریف تجربه کاربری توسط ِاریک ِ

دلیل عالقه من به این اینفوگرافیک به دلیل تعریف تجربه کاربری با یک سری ویژگی ها در ن است و به طور شفاف
این ویژگی ها به سایر حوزه های علم مربوط می شوند :فناوری ،تجارت و طراحی .رشتهی تجربه کاربری زمانی

Erik Flowers
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ظاهر می شود که میخواهید یک توازن میان این سه حوزه از علم و روش های قدرتمند مبتنی بر نیاز کاربر برقرار
کنید.
براسا

صحبت های انجام شده درباره مشتری های ( UXPINیک پلتفرم طراحی مشارکتی) ،می توانم به شما

بگویم که هر فردی در این حوزه ها تا حدودی در فر یند طراحی مشارکت می کند .توسعه دهندگان وب ممکن است
برای طراحی و تکمیل طرح اولیه 1در کنار یک بازاریاب همکاری کنند .در سازمان های بزرگ ،تحلیلگران تجاری
ً
معموال طرح های اولیهی سادهای را برای توضیک دادن نیازهای تجاری به تیمشان ،ایجاد می کنند.
بنابراین از طراحان تجربه کاربری انتاار میرود که نه تنها اصول تجارت و مفاهیم فنی کار خود را بفهمند بلکه در
هر قدم از کار خود سایر حوزه ها را نیز باید دخیل کنند.

Prototype
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خود را بررسی کنید
با توجه به طبیعت مشارکتی طراحی محصول که مطرح شد اولین سوالی که از افراد عالقهمند به طراحی تجربه
کاربری میپرسم این است که یا می توانند به خوبی با سایر افراد کار کنند یا خیر؟
اگر جواب او خیر باشد ،پس هیچ وقت موفب نمی شود.
ً
کاربران معموال مشکلساز هستند .نها از محصوالت دیجیتالی به روش های نامتعارف استفاده میکنند .ن ها
سیستم عامل خود را به موقع به روز رسانی نمیکنند که همین مسئله موجب ایجاد رفتار عجیب و غریب در
محصوالت میشود .نها از طرحهای برنامهریزی شده و شفاف امتناع میکنند و به جای ن تنها خود را تطبیب
میدهند .کاربران به عبارتی دیگر از نوع انسان هستند.
ً
همچنین ،همکاران و مشتریها شما را ناامید می کنند .نها معموال حاضر نمیشوند زمانی را که برای تحقیب قبل
از طراحی نیاز دارید در اختیارتان بگیارند .نها در مورد مراحل اجرا میپرسند درحالیکه از جنبه استراتژی ن غافل
هستند .نها ممکن است شما رو به سمت توافب سوق دهند اما مسئولیت مشکالت را هرگز نمی پییرند.
صبور باشید .قبول کنید که کار شما همیشه قابل درگ از سوی مشتری و چیزی که انتاارش را دارید نیست.
بررسی کردن خود تنها راهی است که منجر به موفقیت در فر یندهای پرسرعت و سریع السیر این روزها می شود.
طراحان تجربه کاربری برجسته تنها در شغل خود موفب نیستند بلکه تسهیل کننده کار سایر افراد هستند .نها
می توانند کاربران را راهنمایی کنند که مشکالت را شکار کنند ،چیزی که ممکن است از نار سایرین دور مانده
باشد .نها همچنین میتوانند طراحان و غیرطراحان را راهنمایی کنند تا از چشم انداز جدیدی به مشکالت پیش
رو بنگرند .برای تسهیل کار طراحی و فکر کردن با یک ذهن باز ،الزم است چند قاعده اساسی را به خاطر بسپاریم:
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 طراحی یک فرآیند تجاری است -بله ،قواعد هنری در طراحی به کار گرفته می شود .اما عوامل تأثیرگیار
بیشتری در ن دخیل خواهد بود .تمایالت شخصی شما فقط در رابطه با کاربران و نیازهای تجاری اهمیت
پیدا می کنند.
 همفکری کردن داخلی -شما نوشته های زیادی درمورد همفکری برای کاربران پیدا میکنید .اما فراموش
نکنید که مشتری ها و همکاران شما به دلیل خرج و مخارج خانواده و اجاره بها به فکر پیشبرد سریع کار
هستند .افکار خود را در قالب عبارات و مفاهیمی عرضه کنید که مورد تحسین ن ها واقع شود.
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نکته طراح

"بزرگترین اشتباهی که همیشه از سوی طراحان جدید یا رؤیاپرداز می بینم این است که نها تصور می کنند
حرفه طراحی فقط مربوط به طراحی ا ست .موز شی که نها فرا میگیرند (دان شگاه ،مؤ س سات یا دوره های
دیگر) تکنیک ها و پیاده ساااازی کاربردی طراحی را به ن ها می موزند .اما ن ها به سااارعت درمی یابند که
طراحی درگ کردن مردم و کار کردن با نهاست.
طراحان باید راههای م شارکت و ارتباط با افراد غیر طراح را پیدا کنند ،یا در مقابل گروه بزرگی از مردم بای ستند
و با اعتماد به نفس باالیی طراحی خود را شااارح دهند .شاااما نمیتوانید به ساااادگی از این کار اجتناب کنید.
بعضاای از افراد در این مهارت های انسااانی از سااایرین بهتر هسااتند .اما با توسااعه مهارت انسااانی میتوانید
پیشرفت خوبی در شغل خود ایجاد کنید".
کریس ِت ِلول ،مدیر تجربه کاربری در Envato
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خستگی ناپذیر درمورد مسئله بپرسید
به عنوان یک طراح ،بارها با این موقعیتها مواجه می شوید که یک همکار (یا شاید یک طراح) مشتاقانه یک مسئله
کاری را برای شما شرح میدهد که نیاز به حل ن دارد.
اولین مسئولیت شما این است که درمورد مسئله سؤال بپرسید .کوتاهی در این امر موجب خواهد شد که کاربر برای
چیزی که نیازی به ن ندارد هزینه هنگفتی را بپردازد.
هنگامی که یک فرد مسئلهای را مطرح می کند که نیاز به یک راه حل طراحی دارد به این  5سؤال که کریس تلول
(مدیر تجربه کاربری در  )Envatoقبل از شروع هر پروژه از تیم خود میپرسد توجه کنید:
 -۱چه چیزهای را می دانیم و واقعا ً میدانیم؟
شما میخواهید در مورد عواملی که بر روی تصمیم های شما در پروژه تأثیر میگیارد بحث کنید .برای مثال ،در
هایی که از پروژه های قبلی گرفتهاید ،تحقیقات روی بینش کاربر ،حتی ناراتی که از ذینفعان پروژه گرفته میشود
در این دسته جای دارند.
سؤال اول همچنین به شما کمک میکند که فرضیات خود را به مرور به واقعیت ها تبدیل کنید .وقتی کسی چیزی
میگوید و اعتقاد به درستی ن دارد ،از او بخواهید مدارگ تأیید کننده حرفهایش را اعالم کند.
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بیایید فرض کنیم به شما وظیفه طراحی مجدد یک پلتفرم تحلیلی داده شده است درحالی که نسخه زمایشی-به-
ثبت نام 1و مکالمات ن کاهش پیدا کرده است.
یک مدیر تولید ممکن است بگوید "مشتریان قدیمی به این دلیل پلتفرم تحلیلی ما را خریداری می کنند زیرا ما
بهترین قابلیت شخصی سازی را در گزارش گیری به نها عرضه می کنیم" .این جمله وقتی واقعیت پیدا می کند که
تحقیقات کاربران و بازخورد نها صحت ن را تأیید کند .در غیر این صورت باید ن را به عنوان یک فرضیه درنار
بگیرید.
به طور مداوم میان فرضیات و واقعیات مطابقت انجام دهید .اگر یک فرضیه را کشف کردید ،وقت ن است که به
سراغ سؤال دوم بروید.
-2چه چیزهایی را میدانیم ولی درواقع نمیدانیم؟
در این قسمت به فرضیات شناسایی شده در سؤال اول قسمت هایی را اضافه مینماییم .در این مرحله ،یک بازاریاب
ممکن است بگوید "من مطمئن نیستم که تبلیغات پر دامنه تیم رقیب که مشتریان زمایشی ما را هدف گیری مجدد

Trial-to-signup
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می کند موجب جلب مشتریانی شود که بین انتخاب شما و تیم حریف تردید دارند" .شما می توانید پاسخ را به عنوان
یک فرضیه در قالب " تبلیغات بازهدف گیاری رقابتی می تواند باعث جیب سهام بازار شود".
همچنین گفتگو کردن در مورد پیامدهایی که بتوانند توانایی غلط بودن فرضیات را پدید ورند نیز ارزشمند است.
برای مثال ،اگر شما پی ببرید که مشتریان با ارزش شما پلتفرم شما را به خاطر گزارش گیری با قابلیت شخصی
سازی کردن نمیخرند ،این موضوع چه تأثیری بر پروژهی شما خواهد گیاشت؟

در این مرحله هدف ن است که خطرات احتمالی فرضیات خود را شناسایی کنید.
همانطور که دیدید ،فرضیات باالی ما درجه باالیی از ریسک را با خود به همراه داشتند .اگر شروع به طراحی مجدد
کنید و پس از تست مرحله اول که قابلیت استفاده 1است بفهمید بکارگیری دوباره ویژگی گزارش گیری تفاوتی ایجاد
نمی کند ،تیم شما تنها پول و زمان خود را هدر داده است.
وقتی نگاهی به خطرهای مختلف پشت فرضیات میکنید ،شما بطور طبیعی شروع به اولویت بندی سؤالهایی می
کنید که تحقیقات اولیه کاربر به دنبال پاسخگویی به ن هاست.

Testing
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تحقیقات باید جوابی را برای اکثر پاسخ ها را پیدا کند ،اما برخی از این پاسخها ممکن است بدون پاسخ باقی بمانند
(برای مثال تعیین مؤثر بودن تبلیغات باز هدفگیاری) .در این موارد ،حدأقل شما توانسته اید ریسک را بسیار کاهش
دهید تا جایی که ذینفعان میتوانند ارزیابی به موقعی در فر یند داشته باشند.
 -۲چه چیزهایی را در واقع می دانیم ،ولی تصور می کنیم نمی دانیم؟
پاسخ های این سؤال بطور طبیعی مشابه پاسخ هایی است که افراد به سؤاالت پیشین میدادند.
برای مثال ،یک بازاریاب در پاسخ سوال شماره  2ممکن است بگوید "من مطمئن نیستم که مردم با توجه به قیمت
خرید و فروش می کنند یا با نارضایتی" ،و محقب کاربر ممکن است توضیک بدهد که بر اسا

گزارشات قابلیت

استفاده ،دلیل ن نارضایتی است.

با این وجود ،ارزش ن را دارد که پاسخ هایی را که به عنوان فرضیات دستهبندی کردهاید را دوباره بررسی کنید .از
تیم خود بپرسید یا این موارد در پروژه های مشابه در قدیم استفاده شدهاند؟ یا یا هیچ اطالعات جدیدی از فرضیات
مد نارتان قابل دریافت است یا خیر؟ شما نباید هیچ واقعیتی را دسته بندی نشده به عنوان فرضیات باقی بگیارید
چرا که باعث می شود زمان خود را برای تحقیب درباره اطالعاتی که در دستر

بودهاند تلف کنید.

 -۳چه چیزهایی واقعا ً ناشناختهاند؟
این سوال عجیب به نار می رسد ،اما با دقت به ن توجه کنید.
14
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یا عاملی وجود دارد که بتواند پروژه را به طور کامل نابود کند و ما در کشف ن ناتوان بوده باشیم؟ درمورد چه چیزی
تاکنون فکر نکردهایم؟ وقتی این سؤال را میپرسید ،یعنی شما کمک میکنید که ناحیه خاکستری "ناشناختههای
ً
واقعا ناشناخته" به ناحیهی شفاف "ناشناختههای شناخته شده" تبدیل شود که تیم شما میتواند نها را براسا
خطر الویتبندی کند.

برای مثال ،این سؤال ممکن است یک توسعهدهنده را برانگیزد که بگوید "خب ،حاالکه این قضیه را مطرح کردید،
ما سه هفته پیش هنگام تست بارگیاری فهمیدیم که ویژگی گزارشگیری ما برای مجموعه دادههای بیشتر از
100ردیف با تأخیر باالی  4/5ثانیه همراه است ".
این اطالعات برای هرنفر خارج از تیم توسعه میتواند یک "ناشناخته ی واقعا ناشناخته" باشد ،اما حاال شما ن را به
لیست فرضیات همه افراد اضافه کردهاید تا ن را بررسی کنند.
حاال شما فهمیدهاید که تیم نیاز به بررسی این فرضیه دارد که "بی توجهی به مسئله کارایی در ویژگی گزارش گیری
ممکن است موجب از دست دادن مشتریانان شود" .در این مورد ،راه حل ممکن است حتی نیاز به کار طراحی در
قسمت  Front-Endنیز نداشته باشد.

15
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 -۴موفقیت چگونه به نظر میرسد؟
"تجربه یک محصول بی نقص" برای ما کافی نیست .الزم است هدف  S.M.A.R.Tرا برای ن یادداشت کنید.
 مخصوص()Specific
 قابل سنجش()Measurable
 قابل رسیدگی()Actionable
 مربوط()Relevant
 قابل پیگیری()Trackable
در اینجا یک مثال از هدف  S.M.A.R.Tدر پروژهی فرضی تجربه کاربری مطرح میکنیم:
"موفقیت زمانی حاصل میشود که نرخ تبدیل زمایش-به-نام نویسی از  %2به  %2/5افزایش پیدا کند بدون نکه
تأثیری در خرید و فروش سهام بگیارد".

16
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زمانی که شروع به اعتبارسنجی فرضیات به کمک تحقیب کاربر میکنید ،این امکان وجود دارد که شما توجه ویژه
ای به اهداف داشته باشید تا به سرعت به راه حل دلخواه خود برسید .برای مثال ،اگر شما پی ببرید که خطایی در
فر یند بررسی مانع کامل شدن خرید میشود شما میتوانید یه هدف جایگزینی مانند "موفقیت زمانی حاصل خواهد
شد که نرخ کامل شدن بررسی از  %45به  %75افزایش پیدا کند" را برگزینید

نکته طراح

طراحی به طور کل از دو فاز ت شکیل می شود؛ "تفکر واگرا" ،جایی که طراحان ف ضای م سئله را ج ستجو می
کنند و راه حل های بالقوه ن را بررسی میکنند؛ و "تفکر همگرا" ،جایی که طراحان ایده های مختلف مسئله
را الک می کنند تا به بهترین راه حل دست یابند .به دلیل میل به تولید ،طراحان تازه کار اغلب تمایل بی شتری
به مرحله واگرا دارند .در نتیجه ،نها اغلب بسااایاری از رویکردهای جالب و نو را در قبال توجه به راه حل های
ساده از دست می دهند .زمان بیشتری به جستجوی فضای مسئله اختصاص دهید ،زیرا موجب بدست وردن
سود بیشتر میشود.
اندی باد ،بنیان گیار و مدیرعامل Clearleft

محدودیتها را شناسایی کنید
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سوال پرسیدن درمورد مسئله به تصمیمگیری ما برای طراحی یک راه حل کمک می کند .فرمولیزه کردن محدودیت
ها به ما کمک میکند تا تصمیم بگیریم چطور یک راه حل را طراحی کنیم.
شما بطور کلی با  4نوع محدودیت مواجه میشوید:
 زمانبندی  –1در دنیای پر سرعت این روزها ،هر شرکتی میخواهد که محصوالتش را به سرعت عرضه کند.
ً
بدین مناور باید حتما بدانید که یا قرار است که حدأقل محصول پییرفتنی 2خود را در یک تاریخ غیرقابل
تغییر عرضه کنید یا خیر؟ (برای مثال یک کنفرانس جهانی فناوری که حدود  58000دالر برای شرکت شما
خرج دارد)
 فناوری  –3تیم توسعه چقدر باید خوب کدنویسی کند که زمان پاسخ دهی سیستم سریع باشد؟ یا
سرورهای شما پهنای باند کافی برای تغییه لحاه به لحاه داده ها را پشتیبانی میکند؟ یا موقعیت مراکز
داده ای شما روی کیفیت تجربه کاربر در مناطب مختلف تأثیر گیار است؟
 رسانه  –4کاربران هدف شما چه توقعی از محصوالت مشابه شما دارند؟ کدام مدل های ذهنی و طرح های
رابط کاربری می توانند با محصول شما ترکیب شوند؟
 بودجه – شرکت شما چه مقدار بودجه برای پروژه کنار گیاشته است و تا چه میزان می تواند ن را به هنگام
بروز تأخیرات پیش بینی نشده یا چالش ها افزایش دهد؟

Timing
)Minimum viable product (MVP
3
Technology
4
Medium
1
2
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پس از تمرین سوال پرسیدن ،براسا

مصاحبه های ذینفعان رفتار کنید ،در این صورت شما قادر به کشف

محدودیتهای ناشناخته در کوتاهترین زمان ممکن خواهید بود.

نکته طراح

"سر و کار داشتن با محدودیت ها ،مخصوصأ نهایی که از مردم یا دپارتمان ها ناشی میشود ،یک رقابت نیست.
کار طراحان مبارزه با محدودیتها نیست .این موضوع گاهی در رابطه ی احساسی میان طراحان و کارشان گم
میشود.
برای خالص شدن از دست این واکنش ،من همهی طراحانم را تشویب میکنم که با گفتن "از شما متشکرم" به
یک محدودیت جدید پاسخ دهند .این کار لحن گفتگو را تغییر میدهد .شما در واقع از مردم بخاطر گاه ساختن
شما از محدودیت و ترتیب دادن گفتگو برای مشارکت در یافتن یک راه حل خوب ،تشکر می کنید"
کریس ِت ِلول ،مدیر تجربه کاربری در Envato
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جمع آوری مفاهیم برای راه حل
زمانی که محدودیت های اولیه را شناسایی کردید ،شما باید فرضیات را اعتبارسنجی کنید .در این مرحله ،شما
شروع به انجام تحقیقات از کاربر ،الویت بندی نیازمندی ها و ساخت نمونهی اولیه از مفاهیم می کنید.
 -۱تحقیقات از کاربر
مصاحبههای از کاربران یکی از مقرون به صرفهترین روش های تحقیب است .شما میتوانید این مصاحبه را در اداره،
با اسکایپ 1و حتی در جایی که کاربر قرار دارد به صورت پرسش متنی انجام دهید تا بهتر رفتارهای های طبیعی ن
ها را مشاهده کنید.
زمانی که با کاربر مصاحبه میکنید ،هدف شما جستجوی کل حوزه تجربه کاربری است – و نه فقط ناحیه نزدیک به
جایی که تمرکز در ن قسمت قرار گرفته است .برای مثال ،اگر بخواهید یک رقیب برای  Netflixبسازید ،فقط
درمورد اینکه مردم چه استفادههایی از ن میکنند با نها صحبت نکنید .در مورد سایر خدماتی که استفاده می
کنند -چه قانونی و چه غیر قانونی نیز با نها گفتگو کنید.
ن ها کجا سریال یا فیلم تماشا می کنند؟ از چه وسیله ای استفاده میکنند؟ یا ویدئو ها را دانلود میکنند یا به
صورت استریم دریافت می کنند؟ و چرا؟
چند سوال استداللی درمورد رفتار کاربر بپرسید (نه نارات کاربر) ،سپس منتار جواب بمانید .نگران تغییر جهت
دادن رام مصاحبه از موضوع اصلی نباشید زیرا گاهی بهترین بینش ها از همین انحرافات به دست می ید.

Skype

20

www.moh3nnajafi.com

1

طراحی تجربه کاربری ،راهنمای اصولی برای مبتدیان

 -۲الویتبندی نیازمندیها
زمانی که مصاحبه با کاربران به اتمام رسید ،شما شروع به بازبینی جوابها و شناسایی الگوها خواهید کرد .ن
الگوها را با داده های کمی موجود بررسی کنید (مثال تجزیه تحلیل درون برنامه).
هنگام تعریف نیازمندیها ،طراحان و ذینفعان نها معموال یک عملیات الویت بندی با یک ماتریس  2×2انجام
میدهند تا دادههای کمی و کیفی را با محدودیتهای طراحی ارزیابی کنند.
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نکته طراح

"برای ایجاد یک ماتریس ،یک عالمت "جمع" با دو محور بسازید .هر محور را با ویژگیهایی که
تصمیمات شما را هدایت میکنند برچسبگیاری کنید .برچسب های معمول عبارتند از؛ مهم/کم
اهمیت ،سان/سخت ،اضطراری /کمتر اضطراری.
هر ایده یا ویژگی را روی یک کاغی چسبان بنویسید و با کمک تیم هر کاغی را براسا

ویژگیها در یک

ربع قرار دهید .سپس روی ایده های روی ربع بهینه تمرکز کنید(معموال ترکیب "مهم" "+سان" یا
"اضطراری" ،که با توجه به مفهوم متفاوت است).

کیت راتر ،رئیس شرکت Intelleto
22
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 -۳ساخت حداقل محصول

پذیرفتنی1

حداقل محصول پییرفتنی بیانگر کمترین تالش برای اعتبارسنجی یک فرضیه میباشد .حداقل محصول پییرفتنی
را با یک محصول ناقص یا عجلهای اشتباه نگیرید .هدف شما ایجاد یک محصول کامل در کمترین مقیا

ممکن

است.
زمانی که روی اولین حداقل محصول پییرفتنی کار می کنید ،روی ترکیب کردن اقالم موجود در ربع "بردهای سریع"
و "پروژه های بزرگ" در ماتریس  2×2تمرکز کنید .یتمهای موجود در ربع پایین-راست رها کنید و یتم های موجود
در ربع پایین-چپ را به انبار منتقل کنید.

MVP
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ممکن است شما شروع به کشیدن طرح  MVPکنید ،سپس ن را به یک پلتفرم دیجیتالی انتقال دهید تا نمونه اولیه
را ایجاد کنید .نیاز نیست که زیبا باشد ،اما باید برای بررسی با کاربر به خوبی عمل کند.
اگر طرح اولیهی  20 ،MVPدرصد از ویژگی هایی که به اندازهی  80درصد ارزش دارند را به درستی اجرا کند ،شما
ً
در مسیر درستی هستید .وقتی فرضیات اضافی را بررسی می کنید فقط میزان درستی را افزایش دهید(.مثال یا
رنگ برند شما بر قابلیت استفاده تاثیر دارد یا خیر)

نتیجه
هیچ وقت فرض نکنید که همه جوابها را میدانید.
هنگامی که طرح اولیه  MVPرا تست می کنید ،ممکن است نیازهای کاربری جدید را کشف کنید و الزم باشد تا
نیازمندی ها را دوباره الویت بندی کنید .مضطرب نشوید – طراحی هرگز یک فر یند خطی نیست.
در حالیکه فر یند شخصی هر طراح متفاوت است ،همه ی نها از فریمورگ فکری مشابهی پیروی میکنند :درمورد
مسئله سوال میپرسند ،مفاهیم را به وسیله تحقیب از کاربر به دست می ورند و تنها الگویی از پروژه میسازند تا
بتوانند فرضیات موجود را اعتبارسنجی کنند و نیازهای جدید را کشف کنند.
در فصل بعدی ،به جزئیات بیشتری درباره فعالیت ها و اقالم قابل تحویل خواهیم پرداخت ،که به تصمیم گیری
طراحان هنگام پیشروی از کشف مسئله تا حاصل شدن راه حل کمک می کند.
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فصل دوم
فصاال بعدی در ماه ینده نیز منتشاار خواهد شااد .خوشااحال میشااویم نارات و پیشاانهاداتتان را راجعوز نتی ی ب
وهن لمم
محسن نجفی-فاطمه علیزاده
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منابع اضافی
برای غنی شدن نگرش یادگیر شما ،تعدادی از منابع موردعالقهام را به شما معرفی میکنم:
کار موزی تجربه کاربری – دورههای رایگان و مطالب موزشی برای کسانی که به دنبال یادگیری اصول هستند.
الگوهای رابط کاربری – یکی از بینشااای ترین کتابخانههای الگو که در وب موجود اسااات .سااارفصااالها  ،مثالها و
توضیحات usecaseها بی نایر است.
مهارت در تجربه کاربری – توسااط طراح تجربه کاربری  Matthew magainاداره میشااود ،این وبالگ شااامل
تعداد زیادی منابع و راهنمایی های عمیب است.
مجمع عمومی – کا رگاه ها و برنامه های جامع نان میانبرهای مفیدی را برای ورود به دنیای تجربه کاربری معرفی
میکند.
 – The Hipper Elementیک کتابخانه با بیش از  31در

روزانه درمورد اصاااول طراحی تجربه کاربری که

اعتبار خوبی دارند.
 – LukeWمدیر محصاااول گوگل Luke Wroblewski ،یکی از بهترین متخصاااصاااین تجربه کاربری در جهان
است .وبسایت او مطالب کنفرانس ها را خالصه میکند ،که شامل تعداد قسمتهای زیادی به نام "چگونه-باید"...
است و توصیه های مهمی دربارهی تجربهی کاربری مطرح میکند.
 – UXMythیک لیسااات از باورهای رایه که مرتب پدیت میشاااود و با تحقیقات کامل تصاااور غلط هر کدام از ن
باورها رد میشود.
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 – A List Apartبا دقت زیاد نو شته و ویرایش شده ا ست A List Apart ،تعدادی از تفکر برانگیزترین تجربیات
طراحی وب را نشان میدهد.
 – Smashing Magazineیک مجله نالین که شاااامل تعداد زیادی قطعه دیدگاهها ،مقاالت-چگونه ،و قطعات
فکری در مورد کیفیت (و ینده) تجربه کاربری است.
کتابخانه رایگان  – UXPinیک مجموعه از کتابهای الکترونیکی(هر هفته توسعه مییابد) که قواعد کاربردی تجربه
کاربری را با تحلیل مثالهای واقعی موجود موزش میدهد .کتابهای حجیم تر بین  50تا  180صاااف حه هساااتند،
درحالیکه بسته های راهنمایی کوچکتر حدود  30-20هستند.
وبالگ  – UXPinوبالگ همانند یک دورهی موزشی ا ست(ساخت نمونه اولیه با فتوشاپ و ا سکچ) که در کنار ن
مقاالت سرراست برای شروع کار مده است.
وبالگ  – ZURBوبالگ یک ژانس طراحی معروف که پر از توصااایه های تفکر-برانگیز و کاربردی در باره طراحی
محصول است که توسط کارمندان طراح و همچنین مدیرعامل ژانس مطرح شده است.
 – Boxes and Arrowsیکی از انتشاااارات قدیمی و محترم در حوزهی تجربه کاربری B&A ،بطور خاص در
زمینهی اساااتراتژی محتوا و معماری اطالعات قدرتمند اسااات ،و توصااایه هایی کاربردی و عملی در این مجموعه
مهارتها مطرح میکند.
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