 ۹درﺻﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری
»ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ« ﺑﺪﻗﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ رﻗﻢ  9درﺻﺪی را اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﺪه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ

دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻣﺪل ﮐﺎری ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .ﭘﺮوﻓﺴﻮر »اﯾﺘﺎن ﻣﺎﻟﯿﮏ« در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ» :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﻫﺮ  10اﯾﺪه ،ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از  ۱۳درﺻﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه  9درﺻﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﭘﺎداش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ؛  8درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻮل ﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺮج ﺷﺪه اﻧﺪ؛  7درﺻﺪ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎداش ﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎداش ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن از ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺮ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﻮل اراﺋﻪ آن را ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ روﻧﺪ و  65درﺻﺪ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﭘﺎداش آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن رﺳﯿﺪه .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎﻟﯿﮏ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ:
»ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﯿﺎن در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
اﯾﻦ را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻮد اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن را در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺶ را از ﻃﺮف ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ آوری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻃﺮﺣﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد ،ﺷﺎﻧﺲ دوﺑﺎره ای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺸﺎن داده در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر دوم از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﻧﻮﺷﺘﻪ 9» :درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ای ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ﻫﺎ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ دور ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ
اﻏﻤﺎﺿﯽ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﺪه ﭘﺮدازان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﺎرﺑﺮان درک درﺳﺘﯽ از ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Pebbleو ﮔﺠﺖ Tile
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﺮان ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﭘﺮوژه
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و اﺣﺘﻤﺎل دارد در آﺧﺮ ،ﻃﺮح ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﺧﺖ آن ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﺲ داده ﻧﺸﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

