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1  

1ος Νόμος

ΜΕΙΩΣΗ 

Ο απλούστερος τρόπος επίτευξης
της απλότητας είναι μέσω λελογισμένης 

μείωσης. 

Ο απλούστερος τρόπος απλοποίησης ενός συστήματος είναι η 
αφαίρεση λειτουργικότητας από αυτό. Οι σημερινές συσκευές 
αναπαραγωγής DVD, για παράδειγμα, έχουν υπερβολικά 
πολλά κουμπιά εάν τις δούμε από τη σκοπιά του χρήστη που 
θέλει απλώς και μόνο να δει μια ταινία. Μια λύση θα ήταν η 
αφαίρεση των κουμπιών για τις λειτουργίες γρήγορης κίνησης 
προς τα εμπρός/πίσω, εξαγωγής δίσκου, και ούτω καθεξής, 
μέχρι να παραμείνει μόνο ένα κουμπί, το Play, το οποίο έχει 
άμεσα αντιληπτή αξία για το χρήστη. 

Τι γίνεται, όμως, εάν ο χρήστης θελήσει να ξαναδεί την αγα-
πημένη του σκηνή από την ταινία; Ή, να διακόψει προς στιγ-
μήν την προβολή της για μια αναπόφευκτη επίσκεψη στην 
τουαλέτα; Εγείρεται, λοιπόν, ένα θεμελιώδες ερώτημα: ποιο 
είναι το σημείο ισορροπίας μεταξύ της απλότητας και της πολυ-
πλοκότητας; 

Από τη μια, θέλουμε ένα προϊόν (ή μια υπηρεσία) να είναι 
εύκολο στη χρήση· από την άλλη, θέλουμε να μπορεί να κάνει 
όλα όσα θα ήθελε κάποιος να κάνει μ’ αυτό. 

ΠΟΣΟ ΑΠΛΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ;

ΠΟΣΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ; 
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1ος ΝΟΜΟΣ / ΜΕΙΩΣΗ

Η διαδικασία που οδηγεί σε μια ιδανική κατάσταση απλό-
τητας μπορεί να γίνει αξιοσημείωτα πολύπλοκη· επιτρέψτε 
μου, λοιπόν, να την απλοποιήσω για χάρη σας. Ο απλούστερος 
τρόπος για να επιτύχετε την απλότητα είναι μέσω της λελογι-
σμένης μείωσης. Όταν βρίσκεστε σε αμφιβολία, απλώς αφαιρέ-
στε. Σκεφτείτε, όμως, προσεκτικά τι θα αφαιρέσετε. 

ΣΑΕ: ΜΙΑ ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Θα δυσκολευόμασταν πολύ να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε από 
τα κουμπιά ενός DVD player, εάν υποχρεωνόμασταν να το 
κάνουμε. Το πρόβλημα ανάγεται σε ζήτημα ζωής και θανάτου: 
καλούμαστε να επιλέξουμε τι αξίζει να ζήσει και τι μπορεί να 
θυσιαστεί. Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν είναι καθόλου εύκο-
λες, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε εκπαι-
δευμένοι να λειτουργούμε με τον ολοκληρωτικό και απόλυτο 
τρόπο μιας δεσποτικής αυθεντίας. Η συνήθης μας προδιάθεση 
είναι ν’ αφήνουμε να ζήσει ό,τι ζει: εάν μπορούσαμε, θα επιλέ-
γαμε να διατηρήσουμε όλη τη λειτουργικότητα. 

Πραγματική απλοποίηση επιτυγχάνεται όταν καθίσταται 
εφικτή η μείωση της λειτουργικότητας ενός συστήματος χωρίς 
αυτό να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο σύστημα. 
Αφού αφαιρεθεί ό,τι μπορεί να αφαιρεθεί, υπάρχει ένα επό-
μενο οπλοστάσιο μεθόδων στις οποίες μπορούμε να προσφύ-
γουμε. Συλλογικά τις αποκαλώ ΣΑΕ, από τα αρχικά των ονομά-
των τους: ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ, ΑΠΟΚΡΥΨΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ. 

ΣΑΕ: ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ 

Όταν ένα μικρό και ανεπιτήδευτο αντικείμενο υπερβαίνει τις 
προσδοκίες μας, δεν αισθανόμαστε μόνο έκπληξη αλλά και 
ευχαρίστηση. Η συνήθης αντίδρασή μας είναι κάτι του στιλ 
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JOHN MAEDA – ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ

«Αυτό το μικρό πραγματάκι τα έκανε όλα αυτά;». Η απλότητα 
έχει να κάνει με την απρόσμενη ευχαρίστηση που προκαλεί 
κάτι φαινομενικά ασήμαντο το οποίο, σε κάθε άλλη περίπτωση, 
θα περνούσε απαρατήρητο. Όσο μικρότερο είναι ένα αντικεί-
μενο, τόσο πιο ελαστικοί μπορούμε να είμαστε απέναντί του 
όταν υστερεί ή δυσλειτουργεί. 

Το μικρότερο μέγεθος δεν κάνει τα αντικείμενα κατ’ ανά-
γκην καλύτερα, αλλά όταν φτιάχνονται μικρότερα τείνουμε να 
υιοθετούμε πιο ελαστική στάση απέναντι στην ύπαρξή τους. 
Ένα δημιούργημα που υπερβαίνει την ανθρώπινη κλίμακα 
απαιτεί δικαιωματικά σεβασμό, ενώ ένα μικροφτιαγμένο αντι-
κείμενο θεωρείται ότι αξίζει τον οίκτο μας. Συγκρίνοντας ένα 
κουταλάκι του γλυκού με μια μπουλντόζα, η πολύ μεγαλύτερη 
κλίμακα του οχήματος εμπνέει φόβο, ενώ το μικρό και οικεία 
καμπύλο σκεύος της κουζίνας δείχνει ασήμαντο και άκακο. Αν 
πέσεις πάνω σε μια κινούμενη μπουλντόζα, θα σε συνθλίψει· 
αν πέσει πάνω σου ένα κουταλάκι, σίγουρα δεν θ’ ανησυχήσεις 
για τη ζωή σου. Τα φονικά όπλα χειρός του πράκτορα 007, οι 
ποντικοπαγίδες και οι μικρόσωμοι σαολίν που διαπρέπουν στις 
πολεμικές τέχνες είναι οι εξαιρέσεις σ’ αυτό τον καθολικά απο-
δεκτό κανόνα «φοβού το μεγάλο, αγάπα το μικρό». 

Η τεχνολογία προσφέρει τα χαρακτηριστικότερα ίσως παρα-
δείγματα ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ. Η υπολογιστική ισχύς μιας μηχανής 
που εξήντα χρόνια πριν ζύγιζε κάμποσες δεκάδες τόνους και 
απλώνονταν σε έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών, σήμερα 
βολεύεται άνετα μέσα σε μια μεταλλική φολίδα που δεν ξεπερνά 
το ένα δέκατο του μικρότερου νυχιού σας. Η τεχνολογία των 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τα γνωστά IC chips) που μας 
έδωσε τους επεξεργαστές των σημερινών υπολογιστών επιτρέπει 
πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα σε πολύ πιο μικροσκοπική 
κλίμακα. Τα chips βρίσκονται στον πυρήνα του προβλήματος 
των σημερινών πολύπλοκων συσκευών, δεδομένου ότι καθι-
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στούν εφικτή τη δημιουργία ολοένα μικρότερων συσκευών. 
Ένα κουταλάκι του γλυκού κι ένα κινητό τηλέφωνο έχουν 
πάνω-κάτω τις ίδιες φυσικές διαστάσεις, όμως τα ολοκληρω-
μένα κυκλώματα που είναι ενσωματωμένα στο τηλέφωνο 
κάνουν αυτή τη συσκευή πολυπλοκότερη ακόμα κι από μια 
μπουλντόζα – μια χαρακτηριστική περίπτωση επιβεβαίωσης 
της αρχής «τα φαινόμενα απατούν». 

Άρα, λοιπόν, παρότι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι 
ένας βασικός παράγων αύξησης της πολυπλοκότητας των σύγ-
χρονων αντικειμένων, ταυτόχρονα καθιστούν εφικτή τη συρρί-
κνωση μιας εκφοβιστικά πολύπλοκης μηχανής στο μέγεθος 
μιας τσιχλόφουσκας. Όσο μικρότερο είναι ένα αντικείμενο, 
τόσο λιγότερες οι προσδοκίες μας από αυτό· όσο περισσότερα 
ολοκληρωμένα κυκλώματα περιέχει, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς 
του. Στην εποχή της ασύρματης τεχνολογίας που συνδέει τα 
ολοκληρωμένα κυκλώματα του τηλεφώνου με όλους τους υπο-
λογιστές του κόσμου, η σημασία και η εμπράγματη αξία της 
ισχύος έχει γίνει απόλυτη. Η επιστροφή στην εποχή όπου τα 
μεγάλα αντικείμενα ήταν πολύπλοκα και τα μικρά απλά είναι, 
οριστικά και αμετάκλητα, αδύνατη. 

Τα μωρά είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα πολύπλοκων «μηχανών» που, παρά το μικρό μέγεθός 
τους, απαιτούν διαρκώς την προσοχή, σε σημείο που να τρε-
λαίνουν τους περισσότερους γονείς. Κι όμως, καταμεσής στο 
χάος που συχνά πυκνά προκαλούν, παρεισφρέουν εκείνες οι 
πολύτιμες, μοναδικές στιγμές που τα μεγάλα πανέμορφα μάτια 
τους συναντούν το δικό σου θολό απ’ την κούραση βλέμμα σε 
μια σιωπηλή επίκληση, «Βοήθα με! Αγάπα με!». Λένε ότι αυτή 
η ακαταμάχητη γλυκύτητα είναι ο βασικός μηχανισμός αυτο-
συντήρησης που διαθέτουν και, όπως γνωρίζω πολύ καλά από 
προσωπική πείρα, δουλεύει στην εντέλεια. Η αδυναμία, το 
χαρακτηριστικό του «ευάλωτου», είναι ένα σημαντικό αντίβαρο 
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στην πολυπλοκότητα επειδή μπορεί να προκαλέσει αισθήματα 
οίκτου και συμπάθειας. 

Το να κάνεις ένα αντικείμενο να δείχνει λεπτεπίλεπτο κι 
«ευαίσθητο» είναι μια ικανότητα που γνωρίζουμε ότι ο άνθρω-
πος την ασκεί από τις απαρχές της ιστορίας της τέχνης· σήμερα, 
θεωρείται πια επιστήμη. Ο καλλιτέχνης μαθαίνει να προκαλεί 
τη συναισθηματική αντίδραση των συνανθρώπων του με τα 
δημιουργήματά του, ανεξάρτητα από το εάν αυτή θα λάβει τη 
μορφή συμπάθειας, φόβου, θυμού, ή οποιουδήποτε άλλου 
συναισθήματος ή συνδυασμού τους. Δύο από τα πολλά εκφρα-
στικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να καταφέρνει να 
προσδίδει περισσή αξία στο μικρό μέγεθος είναι η ελαφρότητα 
και η λεπτότητα. 

Για παράδειγμα, η ανακλαστική πίσω επιφάνεια του iPod 
της Apple δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το εν λόγω αντικεί-
μενο είναι τόσο λεπτό όσο η κινητή λευκή ή μαύρη επιφάνειά 
του, επειδή το υπόλοιπο του αντικειμένου ουσιαστικά γίνεται 
ένα με το περιβάλλον του. Λεπτές εκ κατασκευής, οι σημερινές 
επίπεδες οθόνες LCD και plasma δείχνουν ελαφρότερες απ’ ότι 
πραγματικά είναι χάρη σε τεχνάσματα όπως η στήριξή τους σε 
μινιμαλιστικά στοιχεία ή, σε ακραίες περιπτώσεις, διαφανείς 
βάσεις φτιαγμένες από ακρυλικά υλικά νέας τεχνολογίας. Μια 
άλλη ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση για την επίτευξη της 
λεπτότητας είναι αυτή που επέλεξε η εταιρεία Lenovo για τη 
σειρά ThinkPad, όπου η επικλινής σχεδίαση των άκρων οδηγεί 
το μάτι από το πληκτρολόγιο στο … τίποτα! Στο δικτυακό τόπο 
lawsofsimplicity.com παρουσιάζω μια εκτενέστερη συλλογή 
τέτοιων σχεδιαστικών επιλογών για τους ενδιαφερόμενους ανα-
γνώστες. 

Οποιαδήποτε σχεδίαση ενσωματώνει χαρακτηριστικά ελα-
φρότητας και λεπτότητας δίνει στο θεατή την εντύπωση του 
μικρότερου, του υποδεέστερου, του ασήμαντου που προκαλεί 
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τον οίκτο. Ωστόσο, ο οίκτος δίνει τη θέση του στο σεβασμό όταν 
διαπιστώνεται ότι η παρεχόμενη ή παραγόμενη αξία ξεπερνά 
τις αρχικές προσδοκίες. 

Υπάρχει ένα σταθερό ρεύμα θεμελιωδών τεχνολογιών που 
επικεντρώνονται στο να κάνουν τα πράγματα μικρότερα, όπως 
η νανοτεχνολογία – η επιστήμη της κατασκευής μηχανών που 
χρειάζεσαι μόνο τον αντίχειρα και το δείκτη σου για να τις πιά-
σεις. Η μείωση της αναπόφευκτης πολυπλοκότητας αυτών των 
τεχνολογιών διά της ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ μπορεί να φαίνεται σαν 
απάτη, και στην ουσία είναι. Όμως, οτιδήποτε μπορεί να μας 
κάνει να καταπιούμε ευκολότερα το φάρμακο της πολυπλοκό-
τητας είναι μια μορφή απλότητας, ακόμη κι όταν αποτελεί 
προϊόν απάτης. 

ΣΑΕ: ΑΠΟΚΡΥΨΗ 

Αφού αφαιρεθούν όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να 
αφαιρεθούν και το προϊόν έχει γίνει (όσο μπορεί) λεπτό, ελαφρύ 
και καλλίγραμμο, είναι καιρός ν’ αναλάβει δράση η δεύτερη 
μέθοδος: ΑΠΟΚΡΥΨΗ της πολυπλοκότητας με πρακτικές «ωμής 
βίας». Ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι ο 
γνωστός κόκκινος σουγιάς του Ελβετικού στρατού. Μόνο το 
εργαλείο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης είναι ορατό 
ανά πάσα στιγμή, ενώ όλα τα υπόλοιπα παραμένουν κρυφά. 

Φορτωμένα με φαινομενικά ατέλειωτη σειρά κουμπιών, τα 
τηλεχειριστήρια των συσκευών ήχου/εικόνας είναι διαβόητα 
για την δυσχρηστία τους. Στη δεκαετία του ’90, μια δημοφιλής 
σχεδιαστική λύση ήταν η απόκρυψη των λιγότερο χρησιμο-
ποιούμενων λειτουργιών, όπως η ρύθμιση της ημερομηνίας και 
ώρας, πίσω από ένα συνήθως δυσδιάκριτο «πορτάκι», διατηρώ-
ντας ορατά και άμεσα προσπελάσιμα μόνο τα κουμπιά των 
βασικών λειτουργιών της συσκευής, όπως οι Play, Stop και 
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Eject. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι πλέον δημοφιλής, πιθανό-
τατα για δύο λόγους: το αυξημένο κόστος παραγωγής σε συν-
δυασμό με την επικρατούσα πεποίθηση ότι οι άμεσα εμφανείς 
λειτουργίες (βλέπε κουμπιά) προσελκύουν αγοραστές. 

Με την επικράτηση του ντιζάιν και της μόδας ως κυρίαρχες 
δυνάμεις στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, οι κατασκευαστές 
πιέζονται ολοένα και περισσότερο να βρουν ένα σημείο ισορρο-
πίας ανάμεσα στην κομψότητα που απορρέει από την απλότητα 
και την πολυπλοκότητα που επιφέρει η ανάγκη «να κάνει τα 
πάντα». Σήμερα, η αναδιπλούμενη σχεδίαση (ευρύτερα γνωστή 
ως clamshell) που ανοιγοκλείνει θυμίζοντας κέλυφος οστρακο-
ειδούς είναι το πλέον εξελιγμένο παράδειγμα απόκρυψης της 
πολυπλοκότητας μέχρι τη στιγμή που θα τη χρειαστούμε. 

Όλα τα κουμπιά είναι ευρηματικά τοποθετημένα ανάμεσα 
στο ηχείο και το μικρόφωνο· έτσι, όταν είναι κλειστή, η συσκευή 
δείχνει σαν μια απλή πλάκα σαπουνιού (αν εξαιρέσουμε βέβαια 
τους παράγοντες εντυπωσιασμού και πολυτέλειας). Πρόσφατα 
παρουσιάστηκαν σχεδιαστικές προτάσεις που απομακρύνονται 
από τη σχεδίαση clamshell, χρησιμοποιώντας αντ’ αυτής συρό-
μενα ή «εκτινασσόμενα» μέρη. Οι εξελίξεις αυτές καθοδηγού-
νται από μια αγορά η οποία απαιτεί την καινοτομία και είναι 
πρόθυμη να πληρώσει για έξυπνους και ευφάνταστους τρόπους 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ της πολυπλοκότητας. 

Πιθανότατα όμως δε θα βρούμε καλύτερο παράδειγμα 
εφαρμογής της ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ από τις διεπιφάνειες (interfaces) 
των σημερινών υπολογιστών. Η γραμμή μενού, στην κορυφή 
της οθόνης, κρύβει τη λειτουργικότητα της εκάστοτε εφαρμο-
γής. Και οι άλλες τρεις πλευρές της οθόνης περιέχουν διάφορα 
άλλα μενού και παλέτες που αποκαλύπτονται μ’ ένα κλικ του 
ποντικιού και δείχνουν να πολλαπλασιάζονται σε αριθμό με 
κάθε νέα γενιά υπολογιστών. Ως μηχανή, ο υπολογιστής έχει 
απεριόριστη δυνατότητα ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ έτσι ώστε να δίνει την 
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ψευδαίσθηση της απλότητας. Σήμερα που η τεχνολογία έχει 
καταφέρει να χωρέσει οιονεί υπολογιστές σε κινητά τηλέφωνα, 
φούρνους μικροκυμάτων και κάθε άλλη κατηγορία καταναλω-
τικών ηλεκτρονικών, η δυνατότητα ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ εκπληκτικού 
βαθμού πολυπλοκότητας υπάρχει πια παντού. 

Η απόκρυψη της πολυπλοκότητας με ευρηματικά τεχνά-
σματα και επινοήματα όπως μηχανικά πορτάκια και μικροσκο-
πικές οθόνες δεν είναι παρά μια μορφή απάτης. Βέβαια, εάν η 
συγκεκριμένη απάτη εισπράττεται από τους ανθρώπους όχι ως 
αμαρτία αλλά μάλλον σαν κάτι μαγικό, οι πολυπλοκότητες που 
επιμελώς κρύβει γίνονται αίφνης καλόδεχτες δυνατότητες αντί 
για ανεπιθύμητες δυσκολίες. Το ευχάριστο «κλικ» που κάνει το 
Motorola Razr όταν ανοίγει, ή η κινηματογραφική ποιότητα και 
απόδοση των γραφικών στο Mac OS X της Apple, είναι στοιχεία 
που προκαλούν την ικανοποίηση του χρήστη διότι γνωρίζει ότι 
έχει τη δύναμη να φτάσει στην πολυπλοκότητα μέσα από την 
απλότητα. Έτσι, λοιπόν, η πολυπλοκότητα γίνεται ένας διακό-
πτης που ο κάτοχός του μπορεί να τον ενεργοποιεί όποτε το 
θελήσει – δηλαδή, με τους δικούς του όρους και όχι επειδή του 
το επιβάλλει η συσκευή. 

Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ενός αντικειμένου μειώνει τις προσδοκίες 
που έχουμε από αυτό και η ΑΠΟΚΡΥΨΗ των πολυπλοκοτήτων 
επιτρέπει στο χρήστη να διαχειρίζεται ο ίδιος τις προσδοκίες 
του. Η τεχνολογία δημιουργεί μεν το πρόβλημα της πολυπλο-
κότητας, αλλά προσφέρει επίσης νέα υλικά και μεθόδους για 
τη διαμόρφωση της σχέσης μας με τις πολυπλοκότητες που 
αναπόφευκτα θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται.  

Μολονότι η πρόκληση «οίκτου» και η δυνατότητα επιλογής του 
τρόπου άσκησης του ελέγχου επί ενός αντικειμένου ακούγονται 
σαν δρακόντειες προσεγγίσεις της απλότητας, έχουν επίσης τη 
θετική τους πλευρά, την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε μέσα 
από τα συναισθήματα ευχαρίστησης που προκαλούν. 
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