داﺳﺘﺎن ﻟﺴﺖ ﭘﺲ؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺲ و
ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻣﺰﻋﺒﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۳
اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن از رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر اﻣﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻣﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﻮردﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر و
ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ ،اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
راه ﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  LastPassﮐﻪ در دﺳﺘﺮس و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ،ﻟﺴﺖ ﭘﺲ ﺗﻮﺳﻂ  Joe Siegristو دوﺳﺘﺎﻧﺶ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻮردﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ را اﯾﺠﺎد،
ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻣﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻟﺴﺖ
ﭘﺲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻻﯾﻒ ﻫﮑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ  Joe Siegristاﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ در آن در ﺧﺼﻮص
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻟﺴﺖ ﭘﺲ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

اﯾﺪه ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺴﺖ ﭘﺲ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ،اﻟﻬﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ واﻗﻌﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ از
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی آﻣﺪ؟
ﻣﺪﯾﺮ ﻟﺴﺖ ﭘﺲ :در اﺑﺘﺪا ﭼﻬﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ آن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻮردﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد .اﻧﺠﺎم آن در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﺒﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﻣﺎ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺴﻮردﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ روﻧﺪ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﺸﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر،

رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﻓﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﺴﻮردی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ آن ﻻزم ﻣﯿﺸﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﻣﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ:
• “ﻣﻦ از ﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ”.
• “ﻣﻦ روﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر دارم از ﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،از ﯾﮏ ﭘﺴﻮرد اﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻬﻤﺘﺮ و از ﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺮای
ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮم”.
ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻧﻈﺮات در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ
ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﻗﺪﻣﯽ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ؟
ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ! ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی را ﺑﺮای ﻫﺸﺖ

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  eStaraﺑﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ آن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ.

ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ را در وﻫﻠﻪ اول ﻫﺪف ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ و
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﮐﺪام ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﻮردﻫﺎ
و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ ﻫﺮ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﮏ ،وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر و ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در اﺑﺘﺪا ﻫﺪف ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺎده ﺗﺮ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺨﻪ
اول  iOSﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه آﭘﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ؟
در ﺳﺎل اول ﻣﺎ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺻﺮف آﻣﻮزش ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ
آﻓﻼﯾﻦ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻮرد ﺳﻮاﻟﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر ﻟﺴﺖ ﭘﺲ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ روی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺑﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﮐﺎرﺷﮑﻦ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺧﺼﻮص روش رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺤﻠﯽ
رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮرﺷﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ در ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺎ
ﻟﺤﻈﻪ »آﻫﺎ!« ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺎرﺑﺮان
ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
ٔ
ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺴﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.

روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺳﻮاﻻت در ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۸ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺴﺖ ﭘﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻧﺪ .در آن دوره اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اوﻟﯿﻪ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﻮدﯾﺪ؟
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮردﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ

ﻃﻮر ﻓﻌﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﻼگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﻓﺮوم ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد
ﻣﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎن ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد.
در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮادات ،ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ
و درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎن را ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺎ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  OS X Yosemiteو ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎزه اﻧﺪروﯾﺪ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ( ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻤﺎن را ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎزه ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺰ در
آن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮوﯾﺴﻤﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎزه ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان

ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دﺳﺘﻤﺎن در رود ،ﻣﺎ ﮔﺮوه
ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻮرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دو
ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه را

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎزه ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن و اﻣﻦ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟
از ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎرا ﺑﺎﺷﺪ؛ آن
زﻣﺎن ،وﻗﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ روی ﮐﺸﺶ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای از ﮔﺮوه ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارﻧﺪ اﻣﺎ

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﺷﻤﺎ را از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺻﻠﯽ ﺗﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻏﺐ و ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

