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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

∆ιάβασα µια είδηση για µια νέα συσκευή
βίντεο και πολύ το χάρηκα που ο συντάκτης
έψελνε τον εξάψαλµο στις ακατανόητες οδηγίες που συνοδεύουν τις συσκευές βίντεο. Στη
δική µου δεν µπορώ ούτε την ώρα να ρυθµίσω!
Σαν κι εµένα υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αισθάνονται δέος µπροστά σε µυστηριώδη µηχανήµατα και σαστίζουν µε ακατανόητες οδηγίες.
Υπάρχει κάποιος καλός άνθρωπος που να µεταφράσει σε απλή γλώσσα
ή να δώσει οδηγίες χρήσης του βίντεο σε επίπεδο νηπιαγωγείου;1
Οι συσκευές βίντεο µπορεί να προκαλούν τρόµο σε ανθρώπους που
δεν έχουν εξοικειωθεί µαζί τους. Πράγµατι, ο αριθµός των επιλογών, των
κουµπιών, των χειριστηρίων, των ενδείξεων και των δυνατών πορειών
δράσης είναι τροµακτικός. Τουλάχιστον όµως, όταν δυσκολευόµαστε να
χειριστούµε µια συσκευή βίντεο, έχουµε πού να ρίξουµε το φταίξιµο:
φταίει η ακατανόητη εµφάνιση της συσκευής και η έλλειψη υποδείξεων
για το τι να κάνουµε και πώς να το κάνουµε. Ακόµα πιο εκνευριστικό εί-
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ναι το ότι συχνά δυσκολευόµαστε να χειριστούµε συσκευές που περιµένουµε να είναι απλές.
Η δυσκολία αντιµετώπισης καινοφανών καταστάσεων συνδέεται άµεσα µε τον αριθµό των δυνατοτήτων. Ο χρήστης εξετάζει την κατάσταση
και προσπαθεί να ανακαλύψει ποια µέρη µπορεί να χειριστεί και ποιες
ενέργειες µπορούν να γίνουν.
Προβλήµατα παρουσιάζονται όταν υπάρχουν περισσότερες από µία
δυνατότητες. Αν υπάρχει ένα µόνο εξάρτηµα που µπορούµε να χειριστούµε και µία µόνο δυνατή ενέργεια, δεν υπάρχει καµιά δυσκολία. Βέβαια, αν ο σχεδιαστής έκανε πολύ τον έξυπνο και έκρυψε όλες τις ορατές
νύξεις, ο χρήστης µπορεί να πιστέψει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και να µην ξέρει καν από πού να αρχίσει.
Όταν συναντάµε ένα καινοφανές αντικείµενο, πώς κρίνουµε τι πρέπει
να κάνουµε µ’ αυτό; Είτε έχουµε ασχοληθεί στο παρελθόν µε κάτι παρεµφερές, οπότε µεταφέρουµε παλαιές γνώσεις στο νέο αντικείµενο, είτε
το διδασκόµαστε. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες που χρειαζόµαστε βρίσκονται στο κεφάλι µας. Μια άλλη προσέγγιση είναι να αναζητήσουµε πληροφορίες που βρίσκονται στον κόσµο, ιδίως αν ο σχεδιασµός του νέου αντικειµένου µάς έχει παρουσιάσει µε πληροφορίες που
µπορούν να ερµηνευτούν.
Πώς µπορεί ο σχεδιασµός να σηµατοδοτήσει τις κατάλληλες ενέργειες; Για να απαντήσουµε στην ερώτηση αυτή στηριζόµαστε στις αρχές
που συζητήσαµε στο Κεφάλαιο 3. Ένα σηµαντικό σύνολο σηµάτων προέρχεται από τους φυσικούς περιορισµούς των αντικειµένων, υλικούς περιορισµούς που θέτουν όρια στο τι µπορεί να γίνει. Ένα άλλο σύνολο
σηµάτων προέρχεται από τις διαθεσιµότητες των αντικειµένων, οι οποίες
δίνουν µηνύµατα για τις ενδεχόµενες χρήσεις, ενέργειες και λειτουργίες
τους. Μια επίπεδη πλάκα διατίθεται για να τη σπρώξουµε, ένα άδειο δοχείο διατίθεται για γέµισµα, και ούτω καθεξής. Οι διαθεσιµότητες µπορεί
να υποδείξουν πώς µπορεί να µετακινηθεί ένα αντικείµενο, τι µπορεί να
στηρίξει και αν µπορεί κάποιο άλλο αντικείµενο να µπει στα κοιλώµατά
του, πάνω του ή από κάτω του. Από πού το πιάνουµε, ποια µέρη του κινούνται και ποια είναι σταθερά; Οι διαθεσιµότητες δίνουν ενδείξεις για
το φάσµα των δυνατοτήτων, οι περιορισµοί µειώνουν τον αριθµό των εναλλακτικών λύσεων. Η µελετηµένη συνδυασµένη χρήση των διαθεσιµοτήτων και των περιορισµών στον σχεδιασµό δίνει στο χρήστη τη δυ-
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νατότητα να προσδιορίζει γρήγορα την κατάλληλη πορεία δράσης, ακόµα και σε καινοφανείς καταστάσεις.

Μια κατάταξη των περιορισµών της καθηµερινότητας

Για να καταλάβω καλύτερα τη λειτουργία των περιορισµών, έκανα µερικά απλά πειράµατα. Ζήτησα από διαφόρους ανθρώπους να συναρµολογήσουν εξαρτήµατα που τους έδωσα· ποτέ τους δεν είχαν δει την τελειωµένη κατασκευή και ούτε καν τους είπα τι πρόκειται να κατασκευάσουν.2
Να σας παρουσιάσω ένα από τα παραδείγµατα: την κατασκευή µιας µοτοσικλέτας από ένα σετ Lego (ένα παιδικό παιχνίδι κατασκευών).
Η µοτοσικλέτα της Lego (Εικόνα 4.1) είναι ένα απλό παιχνίδι που αποτελείται από 13 µέρη, µερικά από τα οποία είναι µάλλον εξειδικευµένα.
Από τα 13 αυτά µέρη, µόνο δύο είναι όµοια, δυο ορθογώνια που έχουν
γραµµένη επάνω τη λέξη police. Ένα άλλο µέρος είναι ένα µαύρο ορθογώνιο ίδιου µεγέθους. Τρία άλλα κοµµάτια έχουν ίδιο µέγεθος και σχήµα αλλά είναι σε διαφορετικό χρώµα. Το ίδιο ισχύει για δύο τριάδες εξαρτηµάτων, στις οποίες τα τρία µέρη θα µπορούσαν να είναι εναλλάξιµα αν δεν
υπήρχε η σηµειολογική ή πολιτισµική ερµηνεία της κατασκευής που προκύπτει. Αποδεικνύεται ότι ο κατάλληλος ρόλος για κάθε εξάρτηµα της µοτοσικλέτας προσδιορίζεται αναµφίσηµα από µια δέσµη υλικών, σηµειολογικών και πολιτισµικών περιορισµών. Αυτό σηµαίνει ότι ήταν δυνατό να
κατασκευάσει κανείς τη µοτοσικλέτα χωρίς καµιά οδηγία ή βοήθεια, παρά
το γεγονός ότι δεν την είχε δει ποτέ του συναρµολογηµένη. Στην προκειµένη περίπτωση, η κατασκευή είναι εντελώς φυσική, αν ο συναρµολογητής ξέρει τι είναι οι µοτοσικλέτες και συµµερίζεται τις πολιτισµικές παραδοχές που περιορίζουν την τοποθέτηση των µερών.
Οι διαθεσιµότητες των εξαρτηµάτων ήταν σηµαντικές για να προσδιοριστεί η συναρµογή τους. Οι κύλινδροι και οι τρύπες που είναι χαρακτηριστικά της Lego υπέβαλλαν τον βασικό κατασκευαστικό κανόνα. Τα
µεγέθη και τα σχήµατα των εξαρτηµάτων υπέβαλλαν τη λειτουργία τους.
Οι υλικοί περιορισµοί περιόριζαν τα εξαρτήµατα που µπορούσαν να συναρµοστούν το ένα µε το άλλο. Υπήρχαν σε λειτουργία και άλλου είδους
περιορισµοί· συνολικά, υπήρχαν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες πε-
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4.1 Μοτοσικλέτα Lego. Το παιχνίδι παρουσιάζεται συναρµολογηµένο και σε
κοµµάτια. Τα 13 µέρη είναι κατασκευασµένα τόσο έξυπνα που ακόµα κι ένας
ενήλικος µπορεί να τα συναρµολογήσει. Ο σχεδιασµός εκµεταλλεύεται τους περιορισµούς για να προσδιορίσει ποια ακριβώς µέρη ταιριάζουν σε κάθε σηµείο.
Οι υλικοί περιορισµοί περιορίζουν τις εναλλακτικές τοποθετήσεις. Οι σηµειολογικοί και πολιτισµικοί περιορισµοί παρέχουν τις αναγκαίες νύξεις για τη λήψη
των περαιτέρω αποφάσεων. Για παράδειγµα, σηµειολογικοί περιορισµοί εµποδίζουν τον χρήστη να βάλει το κεφάλι πάνω στο σώµα έτσι που να κοιτάζει προς
τα πίσω, ενώ πολιτισµικοί περιορισµοί υπαγορεύουν την τοποθέτηση των τριών
φώτων (πρόκειται για τα µικρά τετράγωνα, που έχουν χρώµα κόκκινο, µπλε και
κίτρινο).
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ριορισµών –υλικοί, σηµειολογικοί, πολιτισµικοί και λογικοί. Οι κατηγορίες αυτές είναι όπως φαίνεται οικουµενικές, εµφανίζονται σε πλατιά
ποικιλία καταστάσεων, και είναι επαρκείς.

ΥΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι υλικοί περιορισµοί περιορίζουν τις ενδεχόµενες ενέργειες. Έτσι, ένας
µεγάλος γόµφος δεν µπορεί να χωρέσει σε µια µικρή τρύπα. Το παρµπρίζ
της µοτοσικλέτας ταίριαζε σε µία µόνο θέση και µε έναν µόνο προσανατολισµό. Η αξία των υλικών περιορισµών είναι ότι στηρίζονται σε ιδιότητες του υλικού κόσµου για τη λειτουργία τους· δεν χρειάζεται ειδική
εκπαίδευση. Με την κατάλληλη χρήση υλικών περιορισµών θα πρέπει να
υπάρχει περιορισµένος µόνο αριθµός δυνατών ενεργειών –ή τουλάχιστον
θα πρέπει να µπορούν να γίνονται προφανείς οι επιθυµητές ενέργειες,
συνήθως µε το να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα.
Οι υλικοί περιορισµοί γίνονται πιο αποτελεσµατικοί και χρήσιµοι αν
είναι εύκολο να τους δει και να τους ερµηνεύσει ο χρήστης, διότι τότε το
σύνολο των ενεργειών περιορίζεται πριν ακόµη γίνει οτιδήποτε. Αλλιώς,
ο υλικός περιορισµός εµποδίζει την εσφαλµένη ενέργεια να συµβεί µόνο
αφού έχει δοκιµαστεί. Το παρµπρίζ της Lego µερικοί χρήστες δοκίµασαν
να το βάλουν στην αρχή µε τον λάθος προσανατολισµό· θα µπορούσε ο
σχεδιασµός να κάνει πιο ορατή τη σωστή τοποθέτηση. Το συνηθισµένο
κλειδί της πόρτας µπορεί να µπει στην κατακόρυφη κλειδαριά µόνο αν το
κρατάµε κατακόρυφα. Κι έτσι όµως, αφήνεται η δυνατότητα για δύο
προσανατολισµούς. Ένα καλοσχεδιασµένο κλειδί ή θα λειτουργεί και µε
τους δύο προσανατολισµούς ή θα παρέχει ένα σαφές φυσικό σήµα για
τον σωστό προσανατολισµό. Τα καλά κλειδιά για τις πόρτες των αυτοκινήτων κατασκευάζονται έτσι που να µην έχει σηµασία ο προσανατολισµός. Ένα κακοσχεδιασµένο κλειδί αυτοκινήτου µπορεί να αποτελέσει
µία ακόµη από αυτές τις µικρές ταλαιπωρίες της καθηµερινής ζωής –όχι
και τόσο µικρή, ίσως, όταν στέκεστε έξω από το αυτοκίνητο µε τα δυο
χέρια γεµάτα ψώνια ενώ βρέχει καταρρακτωδώς.
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ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι σηµασιολογικοί περιορισµοί στηρίζονται στη σηµασία της κατάστασης και την αξιοποιούν για να ελέγξουν το σύνολο των δυνατών ενεργειών. Στην περίπτωση της µοτοσικλέτας, µόνο µια λογική θέση υπάρχει
για τον οδηγό, ο οποίος πρέπει να καθίσει κοιτάζοντας προς τα µπρος. Ο
σκοπός του παρµπρίζ είναι να προστατεύει το πρόσωπο του οδηγού, άρα
πρέπει να βρίσκεται µπροστά από τον οδηγό. Οι σηµασιολογικοί περιορισµοί στηρίζονται στις γνώσεις που έχουµε για την κατάσταση και για
τον κόσµο. Τέτοιες γνώσεις µπορεί να αποτελέσουν µια ισχυρή και σηµαντική νύξη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ορισµένοι περιορισµοί στηρίζονται σε αποδεκτές πολιτισµικές συµβάσεις, έστω κι αν δεν επηρεάζουν την υλική ή σηµασιολογική λειτουργία
της συσκευής. Μια πολιτισµική σύµβαση είναι ότι τις πινακίδες τις έχουµε για να τις διαβάζουµε· για τη µοτοσικλέτα, τα µέρη µε τη λέξη police
πάνω τους πρέπει να τοποθετηθούν µε τη γραµµένη επιφάνεια προς τα
πάνω. Οι πολιτισµικοί περιορισµοί προσδιορίζουν τις θέσεις των τριών
φώτων, τα οποία κατά τα άλλα είναι υλικώς εναλλάξιµα. Το κόκκινο είναι το πολιτισµικά ορισµένο πρότυπο για το φωτεινό σήµα της στάσης,
και είναι τοποθετηµένο πίσω. Το άσπρο ή κίτρινο (στην Ευρώπη) είναι
το τυπικό χρώµα για τα φώτα πορείας του αυτοκινήτου, τα οποία µπαίνουν µπροστά. Και τα αστυνοµικά οχήµατα συνήθως έχουν στην κορυφή
τους ένα µπλε φως που αναβοσβήνει.
Κάθε κουλτούρα έχει µια δέσµη επιτρεπτών ενεργειών για τις κοινωνικές καταστάσεις. Έτσι, ξέρουµε πώς να συµπεριφερθούµε σε ένα εστιατόριο έστω κι αν δεν έχουµε ξαναβρεθεί ποτέ µας στο συγκεκριµένο
εστιατόριο. Έτσι καταφέρνουµε να αντεπεξέλθουµε όταν ο οικοδεσπότης
µας µάς αφήνει µόνους µας σε αυτό το άγνωστο δωµάτιο, σε αυτό το άγνωστο πάρτι, µε αυτούς τους άγνωστους ανθρώπους. Και γι’ αυτό το
λόγο αισθανόµαστε αµήχανοι µερικές φορές και εντελώς ανίκανοι να κάνουµε κάτι, όταν βρισκόµαστε σε ένα εστιατόριο ή απέναντι σε µια οµάδα ανθρώπων που ανήκουν σε µια άγνωστή µας κουλτούρα, όταν η συνήθως αποδεκτή συµπεριφορά µας φαίνεται σαφώς ανάρµοστη και αντιµετωπίζεται µε περιφρόνηση. Τα πολιτισµικά ζητήµατα βρίσκονται στη
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ρίζα πολλών από τα προβλήµατα που έχουµε µε νέα µηχανήµατα: δεν
υπάρχουν ακόµη αποδεκτές συµβάσεις ή έθιµα για τον χειρισµό τους.
Όσοι από εµάς µελετάµε αυτά τα πράγµατα, πιστεύουµε ότι οι κατευθυντήριες γραµµές της πολιτισµικής συµπεριφοράς αντιπροσωπεύονται
στο µυαλό µας µε σχήµατα, δοµές γνώσεων που περιέχουν τους γενικούς
κανόνες και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ερµηνεία καταστάσεων και την καθοδήγηση της συµπεριφοράς. Σε ορισµένες στερεότυπες καταστάσεις (για παράδειγµα, σε ένα εστιατόριο) τα σχήµατα µπορεί να είναι πολύ ειδικευµένα. Οι γνωσιακοί επιστήµονες Ρότζερ Σανκ
και Μποµπ Έιµπελσον (Roger Schank, Bob Abelson) έχουν υποστηρίξει
ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούµε «σενάρια» που µπορούν να
καθοδηγήσουν την ακολουθία συµπεριφοράς µας. Ο κοινωνιολόγος Έρβιν Γκοφµαν (Ervin Goffman) αποκαλεί «πλαίσια» τους κοινωνικούς περιορισµούς της αποδεκτής συµπεριφοράς και δείχνει πώς αυτά διέπουν
τη συµπεριφορά ακόµα και όταν κάποιος βρεθεί σε µια καινοφανή κατάσταση ή µια άγνωστη κουλτούρα. Όσοι συνειδητά παραβιάζουν τα πλαίσια µιας κουλτούρας, εκτίθενται σε κίνδυνο.3
Την επόµενη φορά που θα µπείτε σε ασανσέρ, σταθείτε µε την πλάτη
στην πόρτα. Ή, κοιτάξτε τους αγνώστους σας στο ασανσέρ και χαµογελάστε τους. Ή συνοφρυωθείτε. Ή πείτε «γεια». Ή πείτε «Μήπως σας
συµβαίνει κάτι; ∆εν φαίνεστε καλά». Πλησιάστε τον τυχαίο διαβάτη και
δώστε του λίγα χρήµατα. Πείτε του κάτι σαν, «Με κάνατε να νοιώσω
καλά, ορίστε λίγα χρήµατα». Στο λεωφορείο ή το τρόλεϊ δώστε τη θέση
σας στον πρώτο γεροδεµένο νεαρό που θα δείτε. Η ενέργεια αυτή κάνει
ιδιαίτερη εντύπωση αν είστε ηλικιωµένος, έγκυος ή ανάπηρος.

ΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στην περίπτωση της µοτοσικλέτας, η λογική υπαγόρευε ότι πρέπει να
χρησιµοποιηθούν όλα τα µέρη, χωρίς να υπάρχουν κενά στο τελικό προϊόν. Τα τρία φώτα στη µοτοσικλέτα Lego αποτέλεσαν ειδικό πρόβληµα
για πολλούς ανθρώπους. Μπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον πολιτισµικό περιορισµό για να σκεφτούν ότι το κόκκινο ήταν η ένδειξη της
στάσης και έπρεπε να πάει πίσω και ότι το κίτρινο ήταν τα φώτα πορείας
και έπρεπε να πάνε µπροστά, αλλά τι γινόταν µε το µπλε; Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πολιτισµικές ή σηµασιολογικές πληροφορίες που θα
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τους βοηθούσαν να τοποθετήσουν το µπλε φως. Αυτοί βρήκαν την απάντηση χάρη στη λογική: απέµενε ένα µόνο κοµµάτι και υπήρχε µόνο ένα
µέρος όπου µπορούσε να µπει. Το µπλε φως ήταν λογικά περιορισµένο.
Οι φυσικές αντιστοιχίσεις λειτουργούν προσφέροντας λογικούς περιορισµούς. Εδώ δεν υπάρχουν υλικές ή πολιτισµικές αρχές· αντί γι’ αυτές, υπάρχει µια λογική σχέση ανάµεσα στη χωρική ή τη λειτουργική
διάταξη των εξαρτηµάτων και στα πράγµατα που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτά. Αν δυο διακόπτες ελέγχουν δυο φώτα, ο αριστερός διακόπτης πρέπει να ελέγχει το αριστερό φως και ο δεξιός το δεξί. Αν τα
φώτα τοποθετηθούν µε ένα τρόπο και οι διακόπτες µε έναν άλλο, η φυσική αντιστοίχιση καταστρέφεται. Αν δυο ενδείκτες δείχνουν την κατάσταση δύο διαφορετικών µερών ενός συστήµατος, η θέση και η λειτουργία των ενδεικτών πρέπει να έχει φυσική σχέση µε τη χωρική ή τη λειτουργική διάταξη του συστήµατος. ∆υστυχώς όµως, οι φυσικές αντιστοιχίσεις σπάνια αξιοποιούνται.

Η εφαρµογή διαθεσιµοτήτων και περιορισµών σε
αντικείµενα της καθηµερινότητας

Τα χαρακτηριστικά των διαθεσιµοτήτων και των περιορισµών µπορούν
να εφαρµοστούν στον σχεδιασµό αντικειµένων της καθηµερινότητας,
απλουστεύοντας κατά πολύ τις επαφές µας µε αυτά. Οι πόρτες και οι διακόπτες αποτελούν ενδιαφέροντα παραδείγµατα, διότι ο κακός σχεδιασµός προκαλεί περιττά προβλήµατα στους χρήστες τους. Κι όµως, τα
κοινά προβλήµατα έχουν απλές λύσεις, οι οποίες εκµεταλλεύονται σωστά τις διαθεσιµότητες και τους φυσικούς περιορισµούς.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
Στο Κεφάλαιο 1 γνωρίσαµε τη θλιβερή ιστορία του φίλου µου που παγιδεύτηκε ανάµεσα στις γυάλινες πόρτες ενός ταχυδροµείου· παγιδεύτηκε
επειδή δεν υπήρχαν νύξεις για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσαν οι
πόρτες. Όταν πλησιάζουµε σε µια πόρτα πρέπει να βρούµε αφενός από
ποια πλευρά ανοίγει και αφετέρου ποιο σηµείο πρέπει να χειριστούµε· µε
άλλα λόγια πρέπει να βρούµε τι να κάνουµε και πού να το κάνουµε. Πε-
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ριµένουµε να βρούµε κάποιο ορατό σήµα για τη σωστή λειτουργία: µια
πλάκα, µια προεξοχή, ένα κοίλωµα, µια εσοχή –κάτι που να επιτρέπει
στο χέρι µας να αγγίξει, να πιάσει, να στρέψει ή να µπει µέσα. Αυτό µάς
λέει πού να ενεργήσουµε. Το επόµενο βήµα είναι να βρούµε το πώς:
πρέπει να προσδιορίσουµε ποιες ενέργειες επιτρέπονται, εν µέρει χρησιµοποιώντας τις διαθεσιµότητες, εν µέρει καθοδηγούµενοι από τους περιορισµούς.
Πόρτες υπάρχουν σε εκπληκτικά µεγάλη ποικιλία. Μερικές ανοίγουν
µόνο αν πατήσετε κάποιο κουµπί, ενώ µερικές δεν φαίνεται να ανοίγουν
µε κανένα τρόπο, επειδή δεν έχουν ούτε κουµπιά, ούτε πόµολα, ούτε κάποια άλλη ένδειξη της λειτουργίας τους. Η πόρτα θα µπορούσε να λειτουργεί µε ποδόπληκτρο. Ή ίσως λειτουργεί µε τη φωνή, οπότε πρέπει να
πούµε κάποια µαγική φράση («Άνοιξε σουσάµι!»). Επιπλέον, ορισµένες
πόρτες έχουν πάνω τους πινακίδες: ωθήσατε, έλξατε, σύρατε, σηκώστε,
χτυπήστε το κουδούνι, βάλτε την κάρτα, πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης, χαµογελάστε, κάντε περιστροφή, υποκλιθείτε, χορέψτε ή,
ίσως, απλώς ζητήστε. Θα έλεγα ότι όταν µια συσκευή τόσο απλή όσο µια
πόρτα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών –ακόµα κι αν πρόκειται για εγχειρίδιο µιας λέξης– τότε πρόκειται για κακοσχεδιασµένη
αποτυχία.
Τα φαινόµενα απατούν. Έχω δει ανθρώπους να σκοντάφτουν και να
πέφτουν όταν προσπαθούν να ανοίξουν σπρώχνοντας µια πόρτα που λειτουργούσε αυτόµατα, καθώς η πόρτα άνοιξε προς τα µέσα ακριβώς τη
στιγµή που πήγαν να τη σπρώξουν. Στους περισσότερους υπόγειους σιδηρόδροµους, οι πόρτες ανοίγουν αυτόµατα σε κάθε σταθµό. Όχι όµως στο
Παρίσι. Στο µετρό του Παρισιού παρακολούθησα κάποιον να µην καταφέρνει να βγει από το βαγόνι. Όταν το τρένο έφτασε στον σταθµό του, σηκώθηκε από τη θέση του και κάθισε υποµονετικά µπροστά στην πόρτα, περιµένοντας ν’ ανοίξει. Η πόρτα δεν άνοιξε. Το τρένο απλώς ξεκίνησε ξανά
προς τον επόµενο σταθµό. Στο µετρό του Παρισιού τις πόρτες πρέπει να τις
ανοίξει ο επιβάτης, πατώντας ένα κουµπί ή πιέζοντας ένα µοχλό ή ανοίγοντας συρταρωτά τις πόρτες (ανάλογα µε το είδος βαγονιού στο οποίο τυχαίνει να βρίσκεστε).
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Σκεφτείτε τον εξοπλισµό µιας µη κλειδωµένης πόρτας. ∆εν είναι ανάγκη να έχει κινητά µέρη: µπορεί να είναι ένα σταθερό πόµολο, µια πλάκα, ένα χερούλι ή µια αυλάκωση. Το κατάλληλο είδος είναι αυτό που όχι

4.2 Σχεδιασµός σε πόρτες. Οι πόρτες αυτές δείχνουν δυο εξαιρετικά παραδείγµατα σχεδιασµού: διαφορετικές λαβές, η µία πλάι στην άλλη στο ίδιο αυτοκίνητο, που η κάθε µία σηµατοδοτεί κοµψά την σωστή λειτουργία της. Η κατακόρυφη τοποθέτηση του µοχλού στην αριστερή λαβή κάνει το χέρι να κρατηθεί σε
κατακόρυφο επίπεδο, υποδηλώνοντας ολίσθηση. Η οριζόντια τοποθέτηση του
µοχλού στη λαβή της πόρτας δεξιά, σε συνδυασµό µε την προεξοχή και την εσοχή που επιτρέπουν στο χέρι να µπει άνετα, υποδηλώνει έλξη. Έχουµε δυο διαφορετικά είδη πόρτας, το ένα δίπλα στο άλλο, κι όµως δεν υπάρχει σύγχυση
ανάµεσά τους.

Το πόµολο εκπέµπει αταίριαστα σήµατα. Αυτή η µορφή πόµολου σαφώς δηλώνει ότι είναι για να το πιάσεις και να το στρίψεις ή να το τραβήξεις –κι όµως,
αυτή η συγκεκριµένη πόρτα είναι συρόµενη: κλασικό παράδειγµα αταίριαστου
σχεδιασµού.
(συνεχίζεται)
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4.2 (συνέχεια) Επάνω και κάτω φωτογραφίες µε πόρτες που ανοίγουν µε ώθηση. Οι µεγάλες πλάκες επάνω δίνουν το σήµα της ώθησης, αλλά στην πραγµατικότητα η πόρτα ανοίγει µε έλξη: καθόλου περίεργο που κρίθηκαν απαραίτητες
οι πινακίδες (pull). Τα απλά µπράτσα σχήµατος U, κάτω, είναι πολύ καλύτερος
σχεδιασµός αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφή κι έτσι χρειάζεται ακόµη η
οπτική ένδειξη. Σε αντιδιαστολή κοιτάξτε ξανά τις δύο πρώτες λαβές, από το
αυτοκίνητο, καµιά από τις οποίες δεν χρειάζεται σήµα, κι όµως λειτουργούν πάντοτε σωστά. Αν µια πόρτα χρειάζεται σήµα, τότε ο σχεδιασµός της κατά πάσα
πιθανότητα είναι ελαττωµατικός.
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µόνο εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία της πόρτας αλλά και δείχνει πώς
πρέπει να ενεργήσει ο χρήστης. Ας υποθέσουµε ότι η πόρτα ανοίγει µε
σπρώξιµο. Ο ευκολότερος τρόπος για να το δείξετε αυτό είναι να έχετε
µια πλάκα στο σηµείο όπου πρέπει να σπρώξει ο χρήστης. Μια πλάκα, αν
είναι αρκετά µεγάλη για το χέρι, σηµατοδοτεί καθαρά και αναµφίσηµα
την κατάλληλη ενέργεια. Επιπλέον, η πλάκα περιορίζει τις δυνατές ενέργειες: λίγα πράγµατα µπορείτε να κάνετε µε µια πλάκα πέρα από το να τη
σπρώξετε. ∆υστυχώς, ακόµα και αυτή η απλή νύξη συχνά χρησιµοποιείται λανθασµένα. Πόρτες που ανοίγουν µε έλξη ή µε ολίσθηση έχουν µερικές φορές πλάκες (Εικόνα 4.2). Πόρτες που ανοίγουν µε ώθηση έχουν
µερικές φορές και πλάκες και πόµολα, ή έχουν λαβή και όχι πλάκα.
Η παραβίαση της απλής χρήσης των περιορισµών στις πόρτες µπορεί
να έχει σοβαρές συνέπειες. Ας δούµε την πόρτα στην Εικόνα 4.3 A: αυτή
η έξοδος κινδύνου πυρκαγιάς έχει µια µπάρα για ώθηση, που είναι καλό
παράδειγµα σαφούς σήµατος για ώθηση και καλός σχεδιασµός (υποχρεωτικός βάσει του νόµου στις Ηνωµένες Πολιτείες) επειδή εξαναγκάζει σε
σωστή συµπεριφορά τους πανικόβλητους ανθρώπους που πέφτουν πάνω
στην πόρτα καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά. Ξανακοιτάξτε όµως την πόρτα. Από ποια πλευρά πρέπει να σπρώξετε; ∆εν υπάρχει
τρόπος να το ξέρουµε. Αν προστεθεί λίγο χρώµα στο σηµείο όπου πρέπει
να σπρώξει ο χρήστης, ή αν προσαρµοστεί επάνω του µια επίπεδη πλάκα
(Εικόνα 4.3 B), έχουµε ισχυρά πολιτισµικά σήµατα που καθοδηγούν σωστά τον χρήστη. Οι µπάρες ώθησης προσφέρουν ισχυρούς υλικούς περιορισµούς, απλουστεύοντας το έργο του να ξέρουµε τι να κάνουµε. Η
χρήση πολιτισµικών περιορισµών απλουστεύει το έργο του να βρούµε
πού να το κάνουµε.
Κάποια εργαλεία «φωνάζουν» ότι πρέπει να τα τραβήξουµε. Αν και
οτιδήποτε µπορεί να τραβηχτεί µπορεί επίσης να σπρωχτεί, ο σωστός
σχεδιασµός θα χρησιµοποιήσει πολιτισµικούς περιορισµούς έτσι ώστε να
κυριαρχήσει το σήµα της έλξης. Αλλά ακόµη κι εδώ υπάρχει περιθώριο
για µπλέξιµο. Έχω δει πόρτες µε ανάµικτα σήµατα, που το ένα υπονοεί
ώθηση και το άλλο έλξη. Έχω παρακολουθήσει ανθρώπους να περνάνε
από την πόρτα της Εικόνας 4.3 (A). Και συνάντησαν πρόβληµα, ακόµα
και άνθρωποι που εργάζονταν σε αυτό το κτίριο, δηλαδή χρησιµοποιούσαν την πόρτα αυτή αρκετές φορές κάθε µέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 143

4.3 Πόρτες σε δύο εµπορικά κτίρια. Η πόρτα ανοίγει αν σπρώξουµε τη µπάρα,
αλλά σε ποια πλευρά πρέπει να σπρώξουµε; Η µπάρα A (επάνω) κρύβει το σήµα, κάνοντας αδύνατο να βρούµε σε ποια πλευρά να σπρώξουµε. Εκνευριστική
πόρτα. Η µπάρα B (κάτω) έχει µια επίπεδη πλάκα προσαρµοσµένη στην πλευρά
όπου πρέπει να σπρώξουµε· πρόκειται για ένα σήµα που ερµηνεύεται φυσικά.
Καλός σχεδιασµός, κανένα πρόβληµα για τον χρήστη.
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Οι συρόµενες πόρτες φαίνεται να παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες.
Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν αρκετοί καλοί τρόποι για να σηµατοδοτηθεί αναµφίσηµα η λειτουργία µιας συρόµενης πόρτας. Για παράδειγµα,
µια κατακόρυφη σχισµή στην πόρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε
έναν τρόπο: τα δάχτυλα µπαίνουν µέσα και σύρεται η πόρτα. Το κρίσιµο
σήµα είναι να υπάρχει στην πόρτα µια εσοχή αρκετά µεγάλη για να χωρέσουν τα δάχτυλα, χωρίς όµως προεξοχή από επάνω. Παροµοίως, και
µια προεξοχή θα φέρει αποτέλεσµα αρκεί να µην προσφέρεται για πιάσιµο µε το χέρι. Σε µια καλοσχεδιασµένη συρόµενη πόρτα, τα δάχτυλα
µπορούν να ασκήσουν πίεση κατά µήκος των πλευρών της εσοχής ή της
προεξοχής –κάτι απαραίτητο για την ολίσθηση– αλλά δεν µπορούν να
τραβήξουν ή να στρέψουν. Έχω δει κοµψές συρόµενες πόρτες, αισθητικά
ευχάριστες, που όµως κατορθώνουν να δώσουν σαφή σήµατα στο χρήστη: σε µια αίθουσα διασκέψεων στην Ιταλία, σε µια πόρτα βαγονιού στο
µετρό του Παρισιού, ή σε κάποια σκανδιναβικά έπιπλα. Κι όµως, τις περισσότερες φορές, όπως φαίνεται, οι συρόµενες πόρτες φτιάχνονται µε
λανθασµένα σήµατα, µε άγαρµπα χερούλια σε θέσεις που µαγκώνουν τα
δάχτυλα. Οι συρόµενες πόρτες περιέργως προκαλούν τον σχεδιαστή να
κάνει λάθος.
Μερικές πόρτες έχουν κατάλληλα χερούλια, σωστά τοποθετηµένα. Οι
εξωτερικές λαβές στις πόρτες των περισσότερων σύγχρονων αυτοκινήτων αποτελούν άριστα παραδείγµατα σχεδιασµού. Συχνά, πρόκειται για
υποδοχές µε εσοχή, που υποδεικνύουν ταυτόχρονα και τον τόπο και τον
τρόπο ενέργειας: η υποδοχή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρά για να
βάλουµε µέσα τα δάχτυλα και να τραβήξουµε. Οι οριζόντιες σχισµές καθοδηγούν το χέρι σε θέση έλξης· οι κατακόρυφες σχισµές δηλώνουν κίνηση µε ολίσθηση. Παραδόξως, δεν µπορώ να πω το ίδιο για τις λαβές
στις εσωτερικές πόρτες των αυτοκινήτων. Εδώ ο σχεδιαστής βρίσκεται
αντιµέτωπος µε διαφορετικό πρόβληµα και η ενδεδειγµένη λύση δεν έχει
ακόµα βρεθεί. Ως αποτέλεσµα, αν και οι λαβές στις εξωτερικές πόρτες
των αυτοκινήτων είναι εξαιρετικές, στις εσωτερικές πόρτες συχνά είναι
δύσκολο να βρεις τις λαβές, δύσκολο να καταλάβεις πώς λειτουργούν και
δύσκολο να τις χρησιµοποιήσεις.
∆υστυχώς, τα χειρότερα χερούλια για πόρτες τα βρίσκουµε στα µέρη
όπου περνάµε τον περισσότερο χρόνο µας: στο σπίτι και στο γραφείο. Σε
πολλές περιπτώσεις, η επιλογή φαίνεται να έχει γίνει τυχαία, µε κριτήριο
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την ευκολία ή το κέρδος. Οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές εσωτερικών
χώρων φαίνεται ότι προτιµούν σχέδια που είναι κοµψά στην εµφάνιση
και πιθανώς να κερδίσουν βραβείο. Αυτό συχνά σηµαίνει ότι η πόρτα και
οι λαβές της είναι σχεδιασµένες έτσι που να συγχωνεύονται µε τον εσωτερικό χώρο: η πόρτα µπορεί να είναι ορατή µόλις και µετά βίας, η λαβή
να συγχωνεύεται µε την πόρτα και η λειτουργία της πόρτας να είναι εντελώς αδιαφανής. Από την πείρα µου, τα χειρότερα δείγµατα τα βρίσκει
κανείς σε ερµάρια και αρχειοθήκες. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό ούτε
να προσδιορίσει κανείς πού βρίσκεται η πόρτα, πολύ δε περισσότερο να
βρει αν και από πού ολισθαίνουν, σηκώνονται, έλκονται ή ωθούνται οι
πόρτες. Η εστίαση στην αισθητική µπορεί να κάνει τον σχεδιαστή (και
τον αγοραστή) να παραβλέψει εντελώς την έλλειψη ευχρηστίας.
Ένα ιδιαίτερα εκνευριστικό σχέδιο είναι η πόρτα που ανοίγει προς τα
έξω µε σπρώξιµο προς τα µέσα. Το σπρώξιµο απελευθερώνει το σύρτη και
ενεργοποιεί ένα ελατήριο, έτσι που όταν το χέρι αποµακρύνεται η πόρτα να
ανοίγει. Είναι πολύ έξυπνο σχέδιο, αλλά εντελώς ακατανόητο από όποιον
το συναντάει πρώτη φορά. Μια πλάκα θα έδινε το κατάλληλο σήµα, αλλά
οι σχεδιαστές µερικές φορές δεν θέλουν να χαλάσουν την οµαλή επιφάνεια
της πόρτας. Ένας τέτοιος µηχανισµός υπάρχει στη γυάλινη πόρτα του ερµαριού όπου βάζω τους δίσκους γραµµοφώνου µου. Μπορείς να δεις µέσα
από την πόρτα, και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει χώρος να ανοίξει προς
τα µέσα η πόρτα· το σπρώξιµο της πόρτας φαίνεται αντιφατικό. Οι νέοι ή
όχι συχνοί χρήστες της πόρτας αυτής συνήθως απορρίπτουν την ιδέα να
σπρώξουν και προσπαθούν να την ανοίξουν µε έλξη, πράγµα που συχνά
τους αναγκάζει να χρησιµοποιούν νύχια, λάµες µαχαιριών ή και ακόµα πιο
δαιµόνιες µεθόδους για να καταφέρουν να την ανοίξουν.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ
Σε κάθε διάλεξη που δίνω, η πρώτη µου επίδειξη δεν χρειάζεται καµιά
προετοιµασία. Μπορώ να είµαι σίγουρος ότι οι διακόπτες για τα φώτα της
αίθουσας ή του αµφιθεάτρου θα είναι δύσχρηστοι. «Φώτα, παρακαλώ» θα
πει κάποιος. Και µετά, ψαχούλεµα, ψαχούλεµα, ψαχούλεµα. Ποιος ξέρει
πού βρίσκονται οι διακόπτες και ποιο λαµπτήρα ελέγχει ο καθένας; Όπως
φαίνεται, τα φώτα λειτουργούν οµαλά µόνο όταν υπάρχει αµειβόµενος τε-

