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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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وظایف و اقالم قابل تحویل
از ن جایی که تجربه کاربری رشاااته نو هری اسااات ،به دسااات وردن تجربه کاری قابل مالحاه در ن می¬تواند
ً
دشوار باشد ،مخصوصا هنگامی که تازه شروع به کار کردهاید.
در فصل اول ،در مورد فر یندهای فکری که هر طراح تازه کار تجربه کاری باید ن¬ها را تصحیک کند صحبت کردیم.
اکنون توضیک می دهیم که چگونه ن فر یندهای فکری ،خودشان را در قالب و ایف تجربه کاربری و اقالم قابل
تحویل شکار میسازند.

بگیارید تمرین را شروع کنیم.
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کتابخانه شخصی تجربه کاربری خود را ایجاد کنید!
روش مورد عالقه من برای طراحی تجربه کاربری ،تجزیه ن به مراحل مختلف و مجموعه مهارتهای مربوطه است.
مراحل طراحی تجربه کاربری
 تحقیقات مقدماتی

 ساختن نمونه اولیه
 بررسی کاربران
 بهبود

مجموعه مهارتهای تجربه کاربری
 تحقیق در رابطه با کاربر
 طراحی تعاملی

 معماری اطالعاتی
 استراتژی محتوا
 طراحی بصری

در اصل ،پروژه بواسطه یک سری مراحل که بازگشتی (به معنای چرخشی و تکراری) هستند پی شرفت میکند و از
مجموعه مهارتهای مختلفی استفاده میکند.
من این لیست را نه تنها برای کمک به دانش موزانم ،بلکه برای کمک به خودم ساماندهی کردهام.
چون فر یند طراحی همیشه خطی نیست ،من یک کتابخانه از منابع را برای مراجعه سریع به نها نگهداری میکنم.
من یک لیست در  Evernoteدارم که به ن مواد تجربه کاربری میگویم .این لیست شامل مقاله،کتاب ،پستهای
وبالگ و صفحات وب مربوط به تجربه کاری است که من نها را مفید تشخیص دادم .همچنین هرکدام از این منابع
5
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را در دستههای مخصوص (طراحی تعاملی ،استراتژی محتوا ،ساخت نمونه اولیه سریع و  )...برچسب زدهام تا
راحتتر بتوانم موضوعات مختلف را پیدا کنم.

برای مثال اگر مشااغول کار بر روی پروژهای باشاام که نیاز به تفکر قوی در زمینه طراحی تعاملی داشااته باشااد ،این
منابع را خارج میکنم و رویکردهای خود را مرور میکنم .لی ست عبارات توضیحی منابع ،نسبت به خود منابعی که
جمع وری کردهایم از اهمیت خیلی کمتری برخوردار هسااتند .و در نهایت باید بگویم که همیشااه در حال افزودن
موارد دیگر به این لیست هستم.
این مرحله ،قسااامت بازتابی اساااتم زمانی که روی یک پروژه کار میکنم و مطمئن نیساااتم که در قدم بعدی باید
چکار کنم ،به ساارال لیساات منابع میروم و حتی دنبال منابع جدید میگردم .با وجود اینکه ناریه تجربه کاربری را
بطور کامل در ذهن دارم ،هنوز هم به طور منام به سااارال ن میروم و بهترین تمری نات را برای هر موقع یت خاص
مرور میکنم.
6
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دانستن کافی نیست .شما باید تمرین کنید ،و باید مطمئن شوید کاری که میکنید ،مطابب با راهنماییهای افراد
با تجربه و حرفهای باشد .این روشی است که موجب یادگیری و ثبات در دانش تجربه کاربری میشود :تفکر ،تمرین،
بازتاب.

تمرین تحقیق مقدماتی و تحقیق کاربر
من ترجیک میدهم تا با جفت کردن مراحل طراحی و مجموعه مهارتها ،دیگران را با تجربه کاربری شاانا کنم .این
کار به شااما کمک میکند تا زمان خود را به طور واقعی صاارف طراحی کنید و همچنین زمانی که نمیدانید چطور
کار خود را شروع کنید ،برایتان مفید خواهد بود.
این مسیر با تحقیب مقدماتی غاز میشود .تحقیب مقدماتی مرحلهای از تجربه کاربری است که بیشترین غفلت در
ن انجام می شود ،و این درحالی است از ن به عنوان یکی از مهم ترین مراحل طراحی یاد می شود .این مرحله
شامل جمع وری ابزارهای الزم برای پروژه و طراحی یک طرح پروژه میشود که شیوه همکاری با ذینفعان را بیان
می کند ،حتی اگر بین شما و یک مشتری باشد.
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نکته طراح

"از بازخورد منفی کاربران نترسید .این یک م سئله شخ صی نی ست .این بدان معنا نی ست که شما طراح بدی
هسااتید .این بدان معناساات که کاربران بهتر میفهمند .بازخورد کاربران را بپییرید ،حتی اگر منفی باشااد ،و
خوشاااحال باشاااید چون در محلی کار میکنید که به عنوان طراح از اشاااتباهات خود در

میگیرید و دوباره

تالش میکنید و این امر به شما اجازه رشد خواهد داد".
لورا ِک ِلین ،رئیس  Users Knowو نویسنده Lean UX for Startups

یکی از بهترین منابعی که برای این مرحله با ن مواجه شااادهام کتاب  The UX Team of Oneاز لیک بولی

1

میباشد.
ً
بولی تقریبا تمام ابزار تجربه کاربری را که میتوانید فکرش را بکنید مطرح میکند .اگر شاااما برای یادگیری و عمل
ً
به تجربه کاربری جدی هساااتید ،حتما ن را بخوانید .همچنین منابع خیلی زیادی به جز این کتاب وجود دارد ،اما
Leah Buley
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کتاب بولی یک رویکرد جامع و گسااترده از تجربه کاربری را ارائه میدهد که شااامل نکات شااگفتانگیز ریفی در
رابطه با فر یند شخصی خودش میباشد .این کتاب برای کسانی که میخواهند خودشان را ثابت کنند عالی است،
زیرا طراح تجربه کاربری را به صورت فردی هدف قرار میدهد.

ً
تا پیش از تحقیب کاربر ،این مرحله معموال با پر

و جوی مفهومی شاااروع میشاااود .طبب رساااوم ،پر

وجوی

ً
مفهومی شامل مصاحبه با کاربر درباره خواستهها و نیازهایش می شود ،و معموال زمینهای فراهم می شود که در ن
به طور واقعی از محصول استفاده کنند .یک کتاب معروف در زمینه پر

و جوی مفهومی کتاب Interviewing

 Usersاز ا ستیو پورتیگال ا ست .پورتیگال تمام نکات مربوط به م صاحبه با کاربر را مطرح میکند ،چطور بفهمیم
چه چیزی برای نها مهم است ،و چطور از نها کمک بگیریم تا انتخابهای بهتری در طراحی داشته باشیم.
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تا قبل از شروع یک پروژه طراحی واقعی ،دو نوع پروژه یکی برای تمرین در زمینه تحقیب مقدماتی و دیگری تحقیب
کاربر در دستر

هستند.

 .1پروژههای فرضی
معنای این پروژهها ن اسااات که شاااما میتوانید یک پروژه معروف را انتخاب کنید و ن را باز طراحی کنید یا یک
پروژه فرضاای برای خودتان بسااازید .یا دو پروژه را انتخاب کنید و نها را در رقابت با یکدیگر بسااازید .هدف از این
کار ن ا ست که شما چیزی شبیه مح صوالت معروف طراحی کنید تا ن شان دهید که چیزی برای ارائه دادن ،حتی
در زمینه برندهای معروف دارید.
 .2پروژههای مبتنی بر مشتری
اینها پروژههایی ه ستند که شما با یک م شتری واقعی کار میکنید ،و با پرداخت و یا بدون پرداخت باید برای نها
ً
محصاااول طراحی (یا بازطراحی) کنید .برای برخورد کردن با این نوع پروژه ،معموال نیاز دارید که به فکر کساااب و
کارهای محلی و خ صو صی با شید .از دو ستان ،شنایان و همکاران خود برای پیدا کردن افرادی که به کار طراحی
نیاز دارند کمک بگیرید و با نها وارد میاکره شوید.
 .3اقالم قابل تحویل در این مرحله
مسئله دیگری که میتواند برای افراد تازه وارد در تجربه کاربری گیج کننده باشد ن است که چه اقالم قابل تحویلی
مناسب برای هر مرحله است ،به این معنا که :شما چه چیزهایی را باید به افراد در هر مرحله از فر یند طراحی تحویل
بدهید؟ برای هر مرحله ،یک سری اقالم قابل تحویل رایج را معرفی میکنم تا به وسیله نها بتوانید ن مرحله را
سپری کنید .یک لیست بزرگ و جامع از روشها و اقالم قابل تحویل تجربه کاربری در در

 UXDesign.ccقابل

مشاهده است.
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ویژگی های شخصی(شخصیتها) :اینها مشخصات نمونه اولیه کاربران است ،یعنی همان کاربران واقعی که نشان
دهنده جمعیت موثر در تحقیب کاربر هستند .تمام اسناد تحقیب کاربر از ویژگیهای شخصی استخراج میشود،
بنابراین برای یادگیری نحوه درست ایجاد نها زمان کافی را صرف کنید.

گزارشهای کاربر :حال که شخصیت ها را بدست ورده اید ،الزم است تا اعمال را به نها اختصاص دهید .هر
ً
شخصیت معموال به چند گزارش کاربر نیاز دارد ،زیرا نها مهمترین عملها و انگیزههای کاربران را نمایش میدهند.
شما میتوانید یک صفحه گسترده گوگل مانند شکل زیر ایجاد کنید .زمانی که اجازه همکاری داده میشود ،این
یک راه سریع برای بدست وردن یک دید کلی میباشد.
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سناریوهای کاربر :سناریوهای کاربر وضعیت گزارشهای کاربر را شرح میدهد.

کاربر +وظیفه +محیط= سناریو

سناریوی کاربر کمک میکند درگ بهتری از گزارش کاربر داشته باشید ،چرا که جزئیات انسانی را در ن دخیل
کردهاید .این تمرین دیگری است برای نکه نه تنها کاربر را درگ کنید بلکه به جای نها احسا
12
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دست وردن سریع چند سناریو از کاربر ،چند ستون اضافی به صفحه گسترده گزارشات کاربر اضافه کنید ،جایی
که میتوانید سناریوها را درج کنید.

جریانهای کاربر :برای هر سناریو ،این مرحله شامل طراحی مسیرهایی است که کاربران برای استفاده از محصول
انتخاب میکنند .جریان کاربری میتواند یک نقشه واقعی یا یک نقاشی با خطوط ساده باشد و نشاندهنده راه
هایی است که کاربران برای استفاده از محصول میپیمایند .من ترجیک میدهم برای ساخت ن از  UXpinاستفاده
کنم .جریانهای کاربر همراه با تحلیل و یفه ن تصویر شفافی به شما میدهد که چطور سادهترین راهها را برای
اتمام هدف کاربران ایجاد کنید.

13
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نکته طراح

"بزرگترین اشااتباهی که از سااوی طراحان تازه کار می بینم نفهمیدن کامل مساائلهای اساات که می
خواهند حل کنند و یا به طور کل هدف طراحی است .این مسئله موجب اقدام سریع برای تولید تنها
یک راهحل با درجه باالیی از را ستی یا درستی ا ست .اطمینان از فهم دقیب م سئله و ت شخیص نتیجه
مطلوب یک امر ضااروری اساات .بهترین راه برای شااروع طراحی جسااتجوی چند گزینه با صااحت نه
چندان زیاد اساات :کشاایدن اسااک  ،جریان کاری ،طرح های اولیه دشااوار .سااپس شااما میتوانید
ً
ارز یابی کن ید که کدام ا یده طراحی بهترین راه حل مسااائله خواهد بود .نکته :معموال شااافافترین
راهحل ،اولین نیست".
کیت راتر ،رئیس شرکت Intelleto

14
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تمرین نگهداری و معماری اطالعات/استراتژی محتوا
یکی از اصول ابتدایی برای نگهداری از هر محصول دیجیتالی این است که بفهمیم چطور ن محصول از اطالعات
استفاده میکند (معماری اطالعات) و چطور کاربران به این اطالعات دسترسی پیدا میکنند و از ن استفاده می-
کنند تا و ایف خود را به انجام برسانند (استراتژی محتوا).

به نار من این مرحله یکی از مراحلی است که کمتر فهمیده میشود ،چرا که من معماری اطالعات را به عنوان
اسا
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از طرفی دیگر استراتژی محتوا ،شامل مالحاات سمت کاربر در رابطه با این ساختارهای اطالعاتی و جریان-
هاست .مانند هر سیستم پیچیدهای ،که یک محصول دیجیتالی در صورتی دوام خواهد داشت که این مالحاات را
الگوی کار خود قرار دهد .و در نهایت به این دلیل است که من کار موزان تجربه کاربری را تشویب میکنم که راجع
به مرحله نگهداری فکر کنند بطوریکه انگار مرحله اول است :شما از دقیقه اول الزم است برای ن برنامهریزی
کنید .من این کار را با تعیین اقالم قابل تحویل قبل از شروع کار طراحی انجام میدهم .از این رو ،میتوانم
همانطور که به جلو پیش میروم یادداشت برداری کرده و ن را بهبود دهم.
در عین حال ،این اقالم قابل تحویل همچنین طول عمر زیادی دارند ،که موجب میشود این مرحله همیشه
درحال پیشرفت باشد .دوباره :تجربه کاربری بازگشتی است و هر مرحله تنها یکبار اتفاق نمیافتد .این مرحله و
این مجموعههای مهارت مهمترین مرحله پس از راهاندازی محصول خواهد بود.
 -۱اقالم قابل تحویل در این مرحله
نق شههای سایت :نق شههای سایت ،تمام صفحات (یا هر عن صر تعریف شده دیگر) یک مح صول و نحوه ارتباط
ً
نها را ن شان میدهد که معموال با نمودارهایی به صورت خطوط ساده ن شان داده می شوند .شما میتوانید نمای
"جنگلی" نقشااههای سااایت را با نمای "درختی" حالت وایرفریم و نمونههای اولیه را با ایجاد نقشااه تعاملی سااایت
متصل کنید (مانند مثال زیر که در  UXpinتوسط مشتری با نام  Barrelایجاد شده است).
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دستتتهبندیها :دسااتهبندیها لیساات واژگانهایی اساات که اطالعات مربوط به محصااوالت در داخل ن بکار رفته
ا ست .نها مخزنی از محتوا نی ستند ،اما کمک خواهند کرد که ن سبت به قابل ا ستفاده بودن،مجاز بودن و کنترل
شااده بودن اطالعات داخل یک محصااول اطمینان حاصاال کنیم .یکی از بهترین منابع طبقهبندی که با ن مواجه
شدهام TaxoTips ،میباشد.
17

www.moh3nnajafi.com

طراحی تجربه کاربری ،راهنمای اصولی برای مبتدیان

طرح های مدیریت محتوا :یک طرح مدیریت محتوا یک اساااتراتژی کامل برای بروز رساااانی ،اصاااالح و نگهداری
ً
همه محتوای داخل محصول است .این قسمت معموال از چند زیر شاخه تشکیل شده است که به مشتری کمک
میکند از محصول خود نگهداری کند .این موارد از قیبل زیر میباشند:
•

یک لیست از اهداف واضک برای توسعه و مدیریت محتوا

•

یک تقویم محتوا یا طرح بلند مدت برای توسعه محتوای جدید برای محصول

•

یک لیساات از مخازن محتوا یا مکانهایی داخل سااازمان یا نالین ،جایی که محتوای ماده شااده موجود

است و میتوانند برای محصول استفاده شوند.
•

یک جدول برای هدایت بررساایهای محتوا ،یا یک فهرساات کامل از وضااعیت و مؤثر بودن تمام محتوای

داخل محصول.

تمرین ساخت نمونه اولیه ،طراحی تعاملی و طراحی بصری
پس از نکه درکی از کاربران ،نیازهایشااان و ساااختار محتوایی خود بدساات وردید ،اکنون وقت ن اساات که چیزی
برای نها بسازید.
ً
این فر ی ند خیلی پیچ یدهتر از چیزی اسااات که به نار میرساااد و جایی اسااات که معموال افراد تازه کار در تجربه
ً
کاربری نجا گیر میافتند .با توجه به منحنی یادگیری کوتاه ن ها (و ن یاز کارفرما به مهارت) ،من اک یدا توصااا یه
میکنم که روی نسل جدید برنامههای ساخت نمونه اولیه سرمایهگیاری کنید.
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ترفند ا صلی در این مرحله ن ا ست که چه چیزی ب سازیم و کی ب سازیم .برای حل این م سئله ،الزم ا ست که رابطه
میان نمونه اولیه ،تعامالت کاربر و عناصر رابط کاربری (قسمت های بصری که کاربران سرانجام نها را می بینند) را
پیدا کنید.
در اصااال ،بنا به گفته ریجیت بانرجی 1در یکی از مقاالت اخیرش "ایده اصااالی سااااخت نمونه اولیه ن اسااات که
بررسی کنیم یا جریان محصول یکنواخت و سازگار است یا خیر؟"

یک نمونه اولیه ،پروژه نهایی شااما نیساات .این یک مساائله مهم اساات ،زیرا شااما نمیخواهید به توسااعهدهندگان
انتخاب های فنی خاصااای را تحم یل کن ید .شاااما گاهی اوقات با سااایساااتم های مدیر یت محتوا کار میکن ید که
انتخابهایی را تحمیل میکنند ،اما در اینجا خبری از این تحمیل ها نخواهد بود.
به این دلیل ا ست که من طراحان تازه وارد تجربه کاربری را ت شویب میکنم که به نمونههای اولیه به عنوان نوعی از
حداقل محصاااول پییرفتنی نگاه کنند که میتوان از ن برای بررسااای کاربر اساااتفاده کرد .نمونههای اولیه باید به
ذینفعان(به معنای مشتریها و تصمیم گیرندگان مربوط به پروژه) و کاربران درگ شفافی از نحوه تعامل با محصول

Arijit Banerjee
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نهایی را بدهد .شااما باید از شاالول کردن طراحی با تعداد زیادی از عناصاار رابط کاربری اجتناب کنید .این عناصاار
ً
احتماال بعدها براسا

مالحاات مختلف به پروژه اضافه میشوند که در ادامه راجع به ن توضیک میدهم.

 .۱اقالم قابل تحویل در این مرحله
وایرفریم :هر نمونه اولیه با یک وایرفریم اسااتاتیک 1شااروع میشااود ،که صاافحه واحدی از یک کاربرد را که شااامل
تعدادی از عنا صر  UIا ست را نمایش میدهد .یک وایرفریم از پرکاربردترین ابزارها برای تو سعه یک دید یکپارچه از
مح صول ا ست که تمرکز ن بر ساختار محتوا بی شتر از نکات ب صری ا ست .اگر وایرفریم قابل کلیک کردن نیز با شد
ن را وایرفریم تعاملی 2با دقت بیشتری مینامیم.

عناصتتر رابک کاربری :عناصاار رابط کاربری اجزای واحدی از محصااول هسااتند که در واقع کاربر نها را میبیند.
شاااما باید تعدادی عنصااار رابط کاربری مثل دکمهها ،لینکها و فضااااهایی که از هم جدا هساااتند (مانند هدرها،
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فوترها ،نوار اسکرول ،عکسها ،صفحات و  )...را به نمونه اولیه خود اضافه کنید تا کاربر بوسیله نها با نمونه اولیه
ارتباط برقرار کند .هرچه میزان دقت کار افزایش یابد ،تعداد عناصر رابط کاربری نیز افزایش مییابد.

ً
پیش نمایشها  :پیش نمایشها نمایش پیچیدهتر یک محصاااول هساااتند .دقت نها معموال بین متوساااط تا زیاد
ا ست (مانند چیزی که ممکن ا ست در فتو شاپ یا ا سک ایجاد کنید) .نها همچنین میتوانند ا ستاتیک یا قابل
کلیک کردن باشند که اگر نها قابل کلیک باشند ،ما میتوانیم نها را به عنوان نمونه اولیه با دقت بین متوسط تا
زیاد در نار بگیریم.
ً
در فر یند طراحی سنتی ،شما معموال با وایرفریم شروع میکنید ،سپس نمونه اولیه را می سازید و سرانجام ن را با
یک پیشنمایش بهبود میبخشااید .اگرچه شااما نیز میتوانید به سااادگی فقط با ساااخت نمونه اولیه کار را شااروع
کنید و سپس به مرحله پیشنمایش بروید .همیشه تمامی موارد قابل تحویل را بسنجید و با هر فر یندی که راحتتر
هستید غاز کنید.
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تمرین بررسی کاربر و تحقیق کاربر
در این مرحله ،خیلی مهم است که بخاطر بیاورید فر یند طراحی تجربه کاربری بازگشتی است ،به معنای اینکه این
فر یند هی وقت به صورت یک مدل خطی پیش نمیرود.
دلیل اینکه به این مو ضوع می پردازم ن ا ست که بررسی کاربر مرحلهای ا ست که م سیر تعداد زیادی از طرحهای
ماده شااده بارها در ن منحرف میشااود .گاهی اوقات شااما مجبورید به علت محدودیت زمانی یا سااایر مالحاات
مراحل را با هم ادغام کنید.
ً
از نجا که من به عنوان مشاور تجربه کاربری در پروژههای سریعالسیر کار میکنم معموال زمان کافی برای مصاحبه
با ت عدادی از کاربران که میخواهم را ندارم ،ب نابراین ترجیک میدهم مرح له تحقیب کاربر را با مرح له بررسااای
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مقدماتی قابلیت اسااتفاده ترکیب کنم و بعدها یک بررس ای سااریع دیگر را بوس ایله نمونه اولیه با درسااتی باال انجام
دهم.

به یاد داشااته باشااید که تفاوت زیادی بین بررساای کاربر و پر

و جوی متنی وجود دارد .درحالیکه مورد دوم برای

دریافت یک دید کلی از نیازهای کاربر طراحی شاااده ،در مورد اول شاااما حداقل به یک نمونه اولیه با حدأقل دقت
پایین نیاز دارید .تست کاربر همچنین برای بررسی قابلیت استفاده برنامه طراحی شده است ،به این معنا که چقدر
میتواند برای رسیدن کاربران به اهدافشان مؤثر باشد .در این مرحله شما باید اهداف کاربران را بشناسید ،هرچند
که طراحی یک داکیومنت بررس ای کاربر بس ایار سااخت اساات ،اما طراحی کردن ن یکی از مؤلفههای قابل تحویل
کلیدی به شمار می ید.

اقالم قابل تحویل در این مرحله
(پیش از بررسی)
طرح بررستتی قابلیت استتتداده :تاریخچه ،اهداف ،واقعیتها ،و روشها را خالصااهنویساای کنید .یا میخواهید
بررسااای کاربر را در محل کار انجام دهید یا از راه دور؟ کنترل شاااده یا کنترل نشاااده؟ چه تعداد از افراد را بررسااای
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میکنید؟ من پیروی از قالب یک صفحهای تامر شارون 1را برای یک طرح مخت صر و قابل ا سکن تو صیه میکنم،
همچنین طرح داشبورد یک صفحهای مبتنی بر کاربر نیز مفید میباشد.
داکیومنت بررستتی کاربر :برای اجرای یک بررساای موثر از کاربر ،الزم اساات که یک داکیومنت برای تمام تجارب
کاربران ایجاد کنید که شامل اطالعات بکار گرفته شده نها میبا شد .کاربران شما در این بررسی باید ن سخهای
متفاوت از شخ صیتها با شند .شما به راحتی میتوانید افراد مطابب با شخ صیتها را پیدا کنید .اگر کار خود را تا
این مرحله به درسااتی انجام داده باش اید این کار راحت خواهد بود .همچنین تحلیل و یفه باید به شااما بگوید چه
قدمهایی برای هدایت کاربر بردارید .اگر بررس ای شااما اداره شااده اساات ،کاربران را تشااویب کنید که بلند بلند فکر
کنند و به نها اطمینان بدهید که مشغول بررسی محصول هستید و نه خودشان.
شما میتوانید جهت شروع کار از این بسته رایگان استفاده کنید (فایلها را میتوانید در انتها دانلود کنید).

Tomer Sharon
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اقالم قابل تحویل در این مرحله
(پس از بررسی)
گزارش های قابل یت استتتتداده :من ترجیک میدهم تا گزارش هایم را با اقالم قابل تحو یل دیگر مثل وایرفریم و
نمونههای اولیه تصاافیه شااده ترکیب کنم ،اما علیرغم این شااما الزم اساات میان یافتهها ،از بررس ای کاربر گرفته تا
مشاتریها ارتباط برقرار کنید .مهمترین قسامت در تولید یک گزارش قابلیت اساتفاده خوب ارائه یک تعریف کامل
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از چیزهایی ا ست که در نمونه اولیه مؤثر بودند و چیزهایی که مؤثر نبودند .من رویکرد " ساندوی

شغال" را دو ست

دارم :من با چیزهایی که مؤثر بودند شروع میکنم ،سپس در مورد چیزهایی که مؤثر نبودند صحبت میکنم ،سپس
با تعیین قدمهای بعدی که برای مؤثرتر شدن مح صول نیاز ا ست کار را به اتمام میرسانم .ب سته رایگانی که در باال
معرفی شد شامل یک قالب گزارش نیز میباشد.

نقشه سدر :یک نقشه سفر شبیه جریان کاری است ،اما جزئیات بیشتری دارد .بوسیله دادههای تست کاربر ،شما
میتوانید با اطمینان بیشتری نسبت به نار کاربران درمورد پروژه نهایی حرف بزنید .اگر شما پر

و جوی متنی

مؤثری انجام داده باشید ،شما حتی میتوانید بگویید که نها در زندگی چه زمانی شروع به استفاده از محصول
می کنند .پایان مرحله نقشه سفر همیشه با انجام و ایف کلیدی همراه است .در پایان ،بسیار مهم است که "نقاط
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درد" یا ناحیههایی از محصول که احتمال میرود کاربران با نها درگیری داشته باشند به وضوح توصیف شوند و
کارهایی که برای کاهش درگیری میتوان انجام داد ،مشخص شود .مسیری تطبیقی یک کتاب رایگان عالی در مورد
این موضوع ارائه میدهد.

نمونه اولیه تصدیه شده :هدف اصلی بررسی کاربر بهبود نمونه اولیه است .اگر شما مشکلی در نمونه اولیه خود
ً
ً
پ یدا نکرد ید ،احتماال ن یاز دار ید که عمیبتر کاوش کن ید .تقری با غیرممکن اسااات که بخواه ید حد

بزن ید در

ً
واقعیت چطور کاربران با نمونه اولیه شاااما تعامل خواهند کرد ،به این معنا که احتماال با تعدادی مشاااکل قابلیت
استفاده مواجه خواهید شد (و مشکلی نیست) .شما باید همیشه هر تعامل نمونه اولیه را با کاربر بررسی کنید.
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از اینجا دور شوید و به ابزار تجربه کاربری خود مسلط شوید!
اگر نیاز به ترگ چیزی داشته باشید ن مورد این است که شما باید چیزی فراتر از موزشهای تئوری تجربه کاربری
بدسات بیاورید تا بتوانید در ن پیشارفت کنید .چه درحال تمرین شاخصای برای یافتن دوره کار موزی باشاید یا در
حال شاااروع یک کار جدید در موقعیتی جدید در ساااازمان خود ،شاااما نیاز دارید از این حوزه مباحث ناری خارج
شااوید و تمام این فر یندها و ابزارها را خار ج از ن امتحان کنید .و مانند هر شااغل دیگر الزم نیساات که شااما در همه
چیز خوب باشید و این طبیعی است.
مانند هر رشااته دیگری در دنیای تجربه کاربری نیز متخصااصااین وجود دارند .شااما میتوانید معماران اطالعاتی،
ا ستراتژی ستهای محتوا ،محققان کاربر و متخ ص صین نمونه اولیه را در این حوزه پیدا کنید .در واقع ،حتی افرادی
وجود دارند که کاری انجام نمیدهند جز اینکه دساااته بندی ها را برای ساااازمان ها ای جاد میکنند تا در خطوط
مح صول خود ا ستفاده کنند .اگر میخواهید درخوا ستی به کارفرمایان ارسال کنید ،ار مدل مهارتهای شکلT-
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استفاده کنید :در همه رشته های باال دانش عمومی داشته باشید ،اما در رشتهای که به ن عالقه دارید متخصص
باشید.

همه اینها به طرز فکر شما برمیگردد .خود را به عنوان یک یادگیرنده در نار بگیرید نه کسی که میداند.
یادگیرندهها اجازه دارند که اشااتباه کنند .نها اجازه داند که درباره چیزهایی اطالع نداشااته باشااند .نها اجازه
دارند که چیزهایی را بصورت سرهم بندی شده تجسم کنند به جای اینکه طبب دانش پییرفته شده پیش بروند.
روحیه هر طراح خوبی که تا به حال با نها کار کرده ام اینگونه اسااات :نها فروتن هساااتند ،نها همیشاااه مایل
ه ستند چیزهای جدیدی را امتحان کنند و همی شه مایلند که وقتی چیزی را نمیدانند بپییرند و از ن نتر سند(.یا
حدأقل وقتی که مطمئن نیستند).
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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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لینکهات ند وبسایت که ممکن است خوشتان بیاید.
دانلود فصل اول کتاب
وضعیت تجربه کاربری در سال ۲۰۱۸
چه سؤاالتی باید در زمان شروع پروژه طراحی  UXپرسیده شود؟
پرسش مورد عالقه من در تست قابلیت استفاده
کارفرمایان چه انتظاراتی از طراحان  UXدارند؟

و مقاالت بیشتری که میتوانید در وبسایت مشاهده نمایید.

31

www.moh3nnajafi.com

طراحی تجربه کاربری ،راهنمای اصولی برای مبتدیان

منابع اضافی
برای غنی شدن نگرش یادگیری 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 – کارگاه 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 رایج 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  180صااافحه هساااتند،
درحالیکه بسته های راهنمایی کوچکتر حدود  30-20هستند.
وبالگ  – UXPinوبالگ همانند یک دورهی موزشی ا ست( ساخت نمونه اولیه با فتو شاپ و ا سک ) 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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