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ث
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ج

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ »ﮐﺘﺎب« دارﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ و وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎزی ﻣﺎهﻫﺎ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻢ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ
اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺠﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﻧﻮﺷﺘﻢ و »وﯾﺮاﯾﺶ«
ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درﯾﺎﺑﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از
دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ ،دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺮاد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ اﺳﺖ .ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﻠﺒﻪ
ﺑﺮ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺪهآل ﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
وﯾﮋﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ ،اراﺋﻪ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد آن ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﯾﺪ ﻫﺎﻓﻤﻦ -ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
از اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ«
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ را

چ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ.

ح
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خ
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د

ﻫﻢاﯾﻨﮏ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﻠﺐ ،روح ،اﻣﯿﺪﻫﺎ،
آرزوﻫﺎ ،زﻣﺎن ،ﭘﻮل و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ راهاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪهای ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ آﯾﭙﺎد ﺑﻌﺪی ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻌﺪی ،و ﺗﻮ ﺘﺮ
ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ »ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در ﺑﺎزار« ﻫﺮ اﯾﺪهی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪای از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪهﻫﺎی »ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از
آب در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ »ﮐﯽ اﯾﻨﻮ
ﻣﯿﺨﻮاد؟« ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﮕﺮان ﺗﻮان
ﺑﻬﺘﺮی در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪی روی اﯾﺪهﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﺎل روی اﯾﺪه
درﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ اﯾﺪهای ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ)ﯾﺎ
ﺳﺮوﯾﺲ ،ﯾﺎ ﮐﺘﺎب و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻈﺮات در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺑﺎزار آن اﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﺪهﻫﺎ ﻓﺎزی  ۱و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮات ذﻫﻨﯽ
Fuzzy۱

ذ
ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺪهﻫﺎ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دو را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺎزی از اﻧﺘﺰاﻋﺎت و ﻧﻈﺮات
دارﯾﺪ .ﭼﯿﺰی زﯾﺎدی ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﺗﺴﺖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎزار ﯾﮏ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺼﻮرت درﺳﺖ و ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ »ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ«
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ،ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎن و ﺻﺪﻫﺎ ،ﻫﺰاران و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
دﻻر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺻﺮف ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ »آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟«
ﯾﺎ »اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ »آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ را اﺻﻼ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟« ﯾﺎ »اﮔﺮ اﯾﻦ
را ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺮدم آﻧﺮا ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟« ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ دو ﺳﻮال آﺧﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ،
دو ﺳﻮال اول از درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﭼﯿﺰی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
»ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آن ﮐﺎر ﮐﺮدن
و ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدن اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺎ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻣﺮدم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد« .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﯿﻪ )ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و »ﻧﻤﻮﻧﻪی اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ«

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﺷﺮوع و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﺮوع
ﯾﮏ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در
ﮐﺴﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ  :ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﯾﺎ روزﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﭘﻨﯽ ﺑﺠﺎی ﭼﻨﺪ دﻻر .ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن زﻣﺎن ،ﭘﻮل ،اﻧﺮژی و اﺷﺘﯿﺎق
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎوش ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهای ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻊ ﻣﺮدم
اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن »ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ« ﻧﺎدر و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ واﺿﺢ
ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر ﺳﺮﯾﻊ از روی آﻧﻬﺎ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و … اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮروز
اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺧﯿﻠﯽ زود ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ اﮐﺜﺮ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﺎدان ،ﺗﻨﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎ ﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺨﺎﻃﺮ درﺳﺖ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر را ﺑﺎ آن ﺷﺮوع
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
روی آن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎ ﮐﺎر را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ)ﺣﺘﯽ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ(دﻻر ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺎر و دهﻫﺎ

ز
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ« ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﺖ)ﻣﻦ ﺑﻌﺪا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد( ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ارزش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ از اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ  -ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن درﺳﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ دارم.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ
آﻟﺒﺮﺗﻮ ﺳﺎوﯾﺎ)  ( asavoia@gmail.comآﮔﻮﺳﺖ ۲۰۱۱
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه ﺑﻬﺎر ۱۳۹۴
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داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﯿﺮﮐﯿﺒﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن وﯾﮋه ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻓﻀﺎی ﭘﻮﯾﺎی
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻗﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ذﻫﻦ
ﻣﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﺎوﯾﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن
از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در زﻣﺎنﻫﺎی آزاد ﺑﻨﺪه آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶروی
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ دوﺳﺘﺎن زﯾﺎدی ﺑﻨﺪه را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺴﺮم ،زﻫﺮا ﻧﻮازی ،ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در رواﻧﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻬﺎره ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﻧﯿﺰ زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی در وﯾﺮاﯾﺶ و اﺻﻼح ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﺸﯿﺪهاﺳﺖ .دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪه و
ﻣﺸﻮق ﺑﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ

۱
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۲

ﻋﻨﻮان اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی« ﺑﻮده و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب
»ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ«.
ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ زود ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی را ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻮال دارﯾﻢ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر
داﺷﺘﻦ »آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ« ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

۱.۱

اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﮐﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،آن ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ،ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب،ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﻗﺎﯾﻖ ،ﯾﮏ ﺳﺎز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺘﺮ ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﯿﺘﯿﮏ ﺷﺪه وﻏﯿﺮه ،ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
در ﺣﺎل ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن و
ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از زﻣﺎن ،ﺗﻼش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی ،اﻧﮕﯿﺰه ،اﺷﺘﯿﺎق و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺼﻮرت اﯾﺪهآل ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ
ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

 .۲.۱ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر داﺷﺘﻦ »آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ « ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

۳

 ۲.۱ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر داﺷﺘﻦ »آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ « ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻓﻠﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﺰ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ
ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ:
•  ۹۰درﺻﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺻﻼ درآﻣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
• از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
•  ۸۰درﺻﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اول ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﯽآورﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎوراﯾﯽ ﺗﻐ ﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ آن ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻻن ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ از آن ﭼﯿﺰﻫﺎی درﺳﺖ ﮐﻤﯿﺎب
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
آن ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اداﻣﻪ ﮐﺎر روی ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ و ﺗﻼش
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ و ﻧﯿﺮوی اراده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮﻓﺮوش در ﮔﯿﺸﻪﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﺪه ﻓﯿﻠﻢ)آن ﭼﯿﺰ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ( درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺸﻬﻮر و
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﻻی  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی »اﯾﺸﺘﺎر«» ،دروازه ﺑﻬﺸﺖ«»،ﻫﺎوارد اردک«(.
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در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻮده و اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ و ﺣﺘﯽ اﻧﺪک ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﺎوارد،
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺸﻬﻮر و اﻣﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﺮوژه ﺟﺎدوﮔﺮ ﺑﻠﯿﺮ«» ،ال ﻣﺎرﭼﯿﻨﯽ«» ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺎوراﯾﯽ«(.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد و ارﮔﺎنﻫﺎ
زﻣﺎن ،اﻧﺮژی ﯾﺎ ﭘﻮل ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪی،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
ﻫﺮس ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰﭘﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﻼش اﺳﺖ.

 ۳.۱ﭼﺮا ﻣﻦ ﭼﯿﺰ را ﺑﺼﻮرت ﺑﻮﻟﺪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ؟
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار،
وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺎزی ،اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻏﯿﺮه  .ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ »اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻤﺎ . . .
 ،«.ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻢ.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﺑﻮﻟﺪ و اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ
آن ﭼﯿﺰ)اﯾﺪه ﺷﻤﺎ( از ﮐﻠﻤﻪ »ﭼﯿﺰ« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب -ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ -ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ۲
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی

۵
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 ۱.۲ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از آن ﭼﯿﺰ
درﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درﺑﺎره ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ دو داﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪاﺧﺖ» :آزﻣﺎﯾﺶ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آی ﺑﯽ ام و »آزﻣﺎﯾﺶ« ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت.

۲.۲

آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آی ﺑﯽ ام
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اراﺋﻪای در ﯾﮑﯽ

از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﻨﯿﺪم .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻦ
از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ ﭼﻘﺪر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت را
اﺷﺘﺒﺎه درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﺰﺋﯿﺎت آن
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم.
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،آی ﺑﯽ ام ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
 Mainframeاش ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﺗﺎﯾﭗﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ آﻧﺮا ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﯽ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد از ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد.
آی ﺑﯽ ام درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد
در ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ در
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ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﺑﺼﻮرت »ﺟﺎدوﯾﯽ« روی ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای آی ﺑﯽ ام داﺷﺖ و رﯾﺴﮏ
ﺑﺰرگ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺰرگ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ
در آن زﻣﺎن ﮐﻢ ﻗﺪرت ﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺘﺮ از اﻣﺮوزه ﺑﻮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازش زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻋﻠﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .دﺳﺖ و ﭘﻨﭽﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ -ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آی ﺑﯽ ام -و ﺻﺮف ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎد
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﺿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺑﺮﺧﯽ در آی ﺑﯽ ام ﺑﺎ ﺣﺮف اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ »ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و ﻗﻄﻌﺎ آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ« ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺮﺳﺪ .آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ آﻧﺮا ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻣﺮدم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭘﺲ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺎز
دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ آی ﺑﯽ ام ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر داﺷﺖ اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
زﻣﺎن داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی آن ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ در اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ،

ﻓﺼﻞ  .۲ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی

۸

ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﮐﯿﺒﺮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮدم از اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ
ﻧﻪ .وﻗﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽ درﻧﮓ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﺪ! ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﺗﻔﺎق ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﺒﻮد .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮد .در اﺗﺎق ﮐﻨﺎری ﯾﮏ ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ
ﮐﺎرآزﻣﻮده در ﺣﺎل ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﯿﺒﺮد ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی او را ﺗﺎﯾﭗ و دﺳﺘﻮرات او را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﺮد .ﻫﺮﭼﻪ
ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯿﮑﺮد روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ آی ﺑﯽ ام از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ؟
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام :ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺛﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
»ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻋﻮض ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺧﻂ ﻣﺘﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﺎر در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ ﻫﻢ دارای ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﻮد:
ﮔﻠﻮی اﻓﺮاد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺤﺒﺖ زﯾﺎد ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭘﺮ از ﻫﻢ
ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﻪ درد ﻣﻮارد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،آی ﺑﯽ ام ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ  -آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
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اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻤﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ در ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﯿﺒﺮدﻫﺎ ﻧﺸﺎنداده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وارد ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﻫﺮ دﻓﺘﺮ )ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭘﯽ( اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﺳﻨﯿﻦ و ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﭗ روی
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﯿﺒﺮد را
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﮐﯿﺒﺮد ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ.
راﻫﺒﺮد آی ﺑﯽ ام ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮏ
»ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ« ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ﯾﮏ ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ زﻧﺪه را درون ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ
اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
روش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ )ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روش ارزش ﺑﺮرﺳﯽ را دارد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از
اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.
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ﻓﺼﻞ  .۲ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آی ﺑﯽ ام ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ در ﻣﻮرد

ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی واداﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﻣﻦ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ روش ارزش ﭘﯿﮕﯿﺮی را دارد.
ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻒ دﺳﺖ
ﺑﻮده و ﭼﻬﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺻﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد :ﺗﻘﻮﯾﻢ ،دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ،ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﺳﺎده .ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻖ دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﻒ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ -ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
ﭘﺎﻟﻢ و ﻣﺨﺘﺮع ﭘﺎﯾﻠﻮت -ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎل  ۱۹۹۸در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ)ﺗﺎﮐﯿﺪﻫﺎ را
ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ام(:
ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺎﻟﻢ و ﻣﺨﺘﺮع ﭘﺎﻟﻢ،
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﯾﺪﭘﺪ را ده
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﻋﺠﺎز
اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎران
او از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ای
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را دوﺑﺎره
ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب آﻣﺎدهای داﺷﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺪ ﺳﺎﯾﺰ
ﺟﯿﺐ ﻟﺒﺎس را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ«
او ﺑﻪ ﮔﺎراژ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﻮب را ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺳﺎﯾﺰ ﺟﯿﺐ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ او اﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﭼﻮب را
در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺗﮑﻪ
ﭼﻮب واﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ .آﯾﺎ او ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﭼﻬﺎر
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ﺷﻨﺒﻪ آزاد ﺑﻮد؟ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ آن ﺗﮑﻪ ﭼﻮب را از ﺟﯿﺒﺶ ﺧﺎرج
ﻣﯿﮑﺮد و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
آﻧﺮا ﻣﯿﻔﺸﺮد .اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،او ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﺮا در ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ او
ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺎ ﭼﯿﻨﺶ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
رو ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯿﮑﺮد و ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ روی ﭼﻮب
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﮑﺮد.
اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻒ آﻧﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ)ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﺎﻧﯿﺘﻦ
وﯾﻮو ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دﯾﮕﺮان را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ آن
ﺗﮑﻪ ﭼﻮب را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و آﻧﺮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻓﻌﺎل ﻣﯿﻔﺸﺮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻮد .آن ﺗﮑﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﮐﻤﻪﻫﺎی
ﭘﺮﯾﻨﺖﺷﺪه ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ او راه درﺳﺘﯽ را آﻣﺪه
اﺳﺖ .او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد» :اﮔﻪ ﻣﻦ
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻠﻮت داﺷﺘﻢ ،آﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و از آن ﭼﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﺮدم؟« و ﺟﻮاب ﻗﻄﻌﺎ »ﺑﻠﻪ« ﺑﻮد و او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ
را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روی ﺳﻮاﻻت ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﺮا ﮐﻮﭼﮏ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺳﺎﺧﺖ آن ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
»ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ« رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد ﺑﮑﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺟﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﮑﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ.
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ﺷﮑﻞ  :۱.۲ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت

 .۴.۲واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ
۴.۲
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واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ و ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک

ﺑﺴﯿﺎری دراﻧﺪ.
ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ ﺷﮏﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺳﻮدﻣﻨﺪی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪه ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ دو اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮده ،درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه و ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم واﻗﻌﺎ از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺟﻒ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی را
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل )ﮔﺮﯾﺪﭘﺪ( ﮐﻪ »ﭘﺪﯾﺪه اﻋﺠﺎز اﻧﮕﯿﺰ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد« ،از دﺳﺖ داده
ﺑﻮد)ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ( و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را
دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ«.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮑﺸﺎن ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی و
ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮل)ﺑﺠﺎی
ﻧﻈﺮات در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل( را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﺮ دو آزﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ »ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ«)ﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎم وﻟﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ( زﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.
راه ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ »ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ« اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪای ﮐﻨﻨﺪ .در
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ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎ ﻗﻮه
ﺗﺨﯿﻞ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺴﺎزﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ دو داﺳﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر از آﻧﭽﻪ اﻓﺮاد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺪهی ﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)آن
ﭼﯿﺰ آﻧﻬﺎ( و ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)آن ﭼﯿﺰ
درﺳﺖ( ﭘﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ در زﻣﺎن ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز و ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎد ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ و »رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب« ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮﺿﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻫﻢ ﻏﻠﻂ و ﻫﻢ ﭘﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﮐﺎر در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

 ۵.۲ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی :ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ
ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﭘﺎﻟﻢ
ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ آن ﺗﯿﻢﻫﺎ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮوری در روﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد
آﻧﺮا از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 .۵.۲ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی :ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ
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در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﻦ اﯾﻦ دو داﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
از دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﺮ رﯾﺴﮏ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام از آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ را ﻗﺒﻼ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ راه ﺣﻞ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ »واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺴﺎزﯾﺪ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد زدﻧﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ »ﮐﺎش
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدم ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
دﻻر را روی اﯾﺪه آﺧﺮم از دﺳﺖ ﻣﯿﺪادم «.ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ﭘﯽﺑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪی
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮑﺮ ﻧﺒﻮد -ﺑﺮﺧﻮردهام ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺒﻮده و از آنﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ آﻧﺮا ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ دارد .ﭘﺲ
ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﮑﺮ در ﻣﻮرد اﺳﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدم)ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻦ در
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﺳﺘﺎرت آپ ﻧﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮏ رﯾﺲ و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
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اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و
ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺑﻌﺪ آورده ﻣﯽﺷﻮد(.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺮ دو ﻣﺜﺎل ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻮد
)ﮐﺎرﻣﻨﺪان آی ﺑﯽ ام ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻒ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺟﯿﺐ ﻟﺒﺎس
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮد( اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ_ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ_
اﺳﺖ اﯾﺶ! ﺗﻼش دوم ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﺪه ﻗﺒﻞ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎزی
Product Viable Minimum۱
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رﺳﯿﺪم ،اﯾﺶ اﯾﺶ! ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ
را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
رﺳﯿﺪم .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ( ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی  ۲و ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ  ۳ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻻن ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
»ﺣﻘﻮﻗﯽ« را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻣﻌﻨﺎی آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ رﻓﺘﻢ و ﮐﻠﻤﻪ »ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی« را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم.
ﮔﻮﮔﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ »آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎزی را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ؟«
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﺮض ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرم ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
ﺳﺎزی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺪﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ را اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را آورد .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ .اﻓﻖ روﺷﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻨﻮز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ آزاد ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮﯾﻀﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮدﯾﺖ ﮐﺎرﺗﻢ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺮم ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭘﯿﻐﺎم اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
را ﻧﻘﺾ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدهام .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺮﯾﺪن داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﺻﻮل ارﺟﺤﯿﺖ
Pretotyping۲
Pretotype۳

 .۵.۲ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی :ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ

۱۷

داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ؟
ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﻮدم.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﺎر ﻣﻦ در ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮادی
زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺧﻼﻗﯿﺖ و اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺲ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ دو ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و

ﺑﻮد.

ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ و ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎزی در ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺋﻪﻫﺎ ،ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﻢ ﮐﺮدم .در ﻫﺮﯾﮏ از
اراﺋﻪﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﮐﻠﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﻦ را در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ
ﺑﻮدم.
ﯾﮏ روز ﻣﻦ اﯾﻤﯿﻠﯽ از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در اراﺋﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻮآوری ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم .او از
ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اراﺋﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او و ﺗﯿﻤﺶ ﻣﻔﻬﻮم
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ »ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
اﮐﻨﻮن وارد داﯾﺮه ﻟﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
آن روز ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت درﺳﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﻣﻦ آﻧﺮوز
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪ دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ داﻣﻨﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ارزﺷﺶ را دارد.
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 ۶.۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺜﺎل زدن روش ﮐﺎراﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺒﺴﺘﺎ رﺳﻤﯽ آن اﺳﺖ  -ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺸﮏ
و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ در داﯾﺮه ﻟﻐﺎت آﻧﺮا ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﻓﻌﻞ ،ﺗﺴﺖ اﻗﺒﺎل اوﻟﯿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده
واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﺼﻮرت
ﺳﺮﯾﻊ و ارزان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ارزاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺎده ﺷﺪه ،ﻣﺎک ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی آن
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻮزه »اﮔﺮ آﻧﺮا ﺑﺴﺎزم ﮐﺴﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاد ﮐﺮد« را
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ از آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی :ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻦ و ﺗﺴﺖ ﮐﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
آﻧﺮا ﺑﺴﺎزی
و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ از ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ،ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ زﯾﺮ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎم اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ -در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ -ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
آﻧﺮا ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

 .۷.۲ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
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ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی از ﻟﺤﺎظ ﺣﺎل
و ﻫﻮا و ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ اﺑﺪاع ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزه ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﯿﺎن اﯾﺪهی
اﻧﺘﺰاﻋﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﺎر ،ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﺑﻪ آواﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آواﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ
و اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻟﻐﻮی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
داﺷﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر دارد .ﺗﺎزه اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻗﺺ
ﺑﻮده و از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دور اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ،آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی زﻣﺨﺖ را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺣﺪی اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮی ﺷﺒﯿﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺟﺎف ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ ﺑﻪ دﯾﮕﺮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت را
دارد ،آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺑﺎﻃﺮی ،ال ﺳﯽ دی ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ
ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب را .اﮔﺮ آی ﺑﯽ ام ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ را دارد ،آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ در اﺗﺎق ﮐﻨﺎری دﺳﺘﻮرات را ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺎراﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻦ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻮﻻ در ﺑﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﺣﺘﯽ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻت در
ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺮروی و ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
• آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
• آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؟
• آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
• ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا ﺑﺰرگ/ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟
• ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
• ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻃﺮی دوام ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟
• اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
• اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ،روی ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮال
ﺑﺴﯿﺎر اوﻟﯿﻪ و ﻣﻬﻢ :-آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ؟ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه رﻓﺘﻦ از
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ  ۴ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
Prototype۴
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ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم و آزﻣﻮدن
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ارزش ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن را دارد .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرآپﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
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ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد
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ﻓﺼﻞ  .۳ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد
ﺷﻤﺎ اﻻن دﯾﺪ اوﻟﯿﻪای از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی درﺑﺎره آن

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ دارﯾﺪ و ﻣﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻓﺼﻞﻫﺎی آﺗﯽ
ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم اﻧﺪﮐﯽ
زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﺮاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
اﯾﺪهﻫﺎﯾﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻢ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﺪ
•  ۹۰درﺻﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﯿﭻ درآﻣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ.
• ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎرتآپ از ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎرت آپ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
•  ۸۰درﺻﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل اول ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﺎ ﭘﯿﻐﺎم اﯾﻦ اﻋﺪاد روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده اﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ-ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﯾﺪهی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد -ﺗﻘﺪﯾﺮﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت ﺗﺌﻮری ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺎﻟﺐ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ
را ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ روش دﯾﮕﺮی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ را ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﯾﻊ
و ارزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ)ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﻐ ﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽﺗﺎن( را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻤﺎ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﮔﺮﯾﺰﭘﺎ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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 ۱.۳ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ
ﺷﻮاﻫﺪ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻬﺒﻪ ﺿﺮر
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای آن اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ
اﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﯽ
ﻧﻘﺺ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﻤﻪ »اﮐﺜﺮ« اﺷﺎره ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد )ﻣﻌﻤﻮﻻ
 ۷۰-۸۰-۹۰درﺻﺪ( دارد ﮐﻪ اﯾﻦ درﺻﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد :اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ،
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ،ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮه .و
آن ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﻄﻌﺎ دﭼﺎر ﻫﻤﺎن
ﺑﺪﺑﯿﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﭼﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮا اﯾﻨﮑﻪ »ﺧﺐ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب روی
ﭼﯿﺰﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﺑﯿﺎری ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﺎ را ﭘﺎ در ﻫﻮا ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
روﺣﯿﻪ ﻣﺎ را ﭘﺎ ﻦ آورده و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺪ «.در ذﻫﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﻢ.
در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽرﺳﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﻮﺗﻦ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟« اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ
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ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺳﺎن اﺳﺖ .او در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻐ ﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزار
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎت
و )و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد( ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
ﺳﺎزی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ
ﺑﻮدن دارد ،اﻣﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺳﺘﯽ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت آﻧﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﯾﺎ آن ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
از »ﺑﯿﺎ ﺪ آن ﭼﯿﺰ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ! ﺑﯿﺎ ﺪ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ »ﺑﯿﺎ ﺪ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎزﻣﺎ ﻢ .ﺑﯿﺎ ﺪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﭼﯿﺰ
را ﺑﺴﺎزﯾﻢ« ﺗﻐ ﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ »آﻧﺮا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ« ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ» .ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﺪن«» ،ﺷﺮط ﺑﻨﺪی زﻣﯿﻦﻫﺎ« و »ﺑﺎدﺑﺎنﻫﺎ
رو ﺑﮑﺸﯿﺪ« ﺳﺮآﻏﺎز اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ روی آن ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ روش دﻟﺴﺮد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﺪرت در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن،
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﯿﻢ .زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﺎص
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،اﺣﺘﯿﺎط را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ و روح ﺧﻮد
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روی آن ﭼﯿﺰ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪاﯾﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و آرزو
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﺎص ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ اﺣﺘﺮام ﻻزم را ﺑﮕﺬارﯾﺪ زﯾﺮا …
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… ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻧﺲ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻐ ﺮ دﻫﯿﻢ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﯿﺪی ﮔﺎﮔﺎ از ﭘﺎﭘﺎراﺗﺰیﻫﺎ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻣﺎ
آﻧﺮا ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺮه ﮐﺮﯾﻪ ﺧﻮد را در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ راه ﻏﻠﻄﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
در زودﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐ ﺮات ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﻌﻤﻪ در ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻮی آن را ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ دﯾﻮ ﺷﮑﺴﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺮ ﮐﺮﯾﻪش ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
ﺑﻪ در ﻏﺎر ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﻤﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ دﯾﻮ در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﻣﯽروﯾﻢ .آﻧﮕﺎه
ﻃﻌﻤﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮد را در ورودی اﯾﻦ ﻏﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮ
ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮی ﺑﺪ ﺗﻨﻔﺴﺶ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ
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و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﯽرﺣﻤﺶ و ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ .آﻧﻘﺪر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه
ﻃﻌﻤﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده و در
ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻧﺪانﻫﺎی ﺗﯿﺰش
را در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﻓﺮو ﮐﺮده و ﻣﺎ را ﺑﻪ درون ﻏﺎر ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و از ﻣﺎ
ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ارزان از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﻮ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻮردن ﺷﻤﺎﺳﺖ! ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﻓﺮار ،را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰﺗﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
دﯾﻮ ﺗﻤﺎم زﻣﺎن و ﺗﻼش ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻃﻌﻤﻪ )ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻣﺎﺳﺖ ،و ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮ وﻗﺖ دارﯾﻢ
ﺗﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻮ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﮑﻨﺪ .ﻃﻌﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
درﺳﺖ ﺷﻮد.
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﺪهﺗﺎن ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهی ﻏﻠﻄﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .در ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ،ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز
در ﺣﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ .ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﭼﯿﺰ درﺳﺖ دﯾﻮ ﺗﺮﺳﻨﺎک
ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ دﯾﻮ دوری ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ  -اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺷﺎﻧﺲ
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ﭘﯿﺮوزی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ذات اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﺳﺖ  -ذات اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی .اﻣﺎ
ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﻌﻤﻪﻫﺎی
آﺳﺎن و ارزان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ روز درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و رﻫﺎ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ.

 ۳.۳ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮدن ﭼﯿﺰﺗﺎن دارﯾﺪ.
ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ دﯾﻮ ﺷﮑﺴﺖ:
• ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در ﻣﻮرد آن ﭼﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ
• آن ﭼﯿﺰ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ)ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ(
• آن ﭼﯿﺰ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ راه ،روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﺒﻼن و ﺑﺰدﻻن اﺳﺖ :اﻓﺮاد ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﻞﺗﺮ ،ﺳﺴﺖﺗﺮ ،ﯾﺎ ﺑﺰدل ﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﮑﺮدن
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ
اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ.
دوم راه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن دﻗﯿﻘﺎ ﻋﮑﺲ روش اول اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف
ﺗﻨﺒﻠﯽ ،ﺳﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺰدﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ،اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﯿﺶ از
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ﺣﺪی دارﯾﺪ .ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻪ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،در
اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐُﻨﺪ ،ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ،
ﺣﺮف زدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻢ و ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺣﺮف زدن ﺗﻐ ﺮ روﯾﻪ ﻧﺪﻫﯿﻢ آن ﭼﯿﺰﻣﺎ در ﺟﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐ ﺮ روﯾﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻋﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮان و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﻣﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﻢ.

 ۴.۳ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد
ﻏﺮﯾﺐ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﯾﺪهﻫﺎ و
ﻧﻈﺮات .ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮ :اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ.
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪهی
ﺳﺎده ،ﺧﺎﻟﺺ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮات را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﮑﻞﻫﺎ)ﻧﻮﻋﯽ
ﺻﺪف( ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ.
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻣﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺗﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺧﺎم ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﺎ
ﻧﺴﺨﻪ اول ﮐﺘﺎب ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﯾﮏ اﯾﺪه اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ« ﻧﻈﺮات اﺳﺖ .ﻧﻈﺮات ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺪهﻫﺎ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و دوﭘﻬﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 .۵.۳ﺳﻨﺎرﯾﻮ »ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن«
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ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺮای اﯾﺪهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺒﺘﮑﺮان ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ .ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺎ
ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از دو راه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻧﻈﺮات ﻏﻠﻂ ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس
ﻣﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻣﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ.
ﻧﻈﺮات ﻏﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و زود ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﺪهی
ﻣﺎن ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﯿﺎ ﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ را زودﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 ۵.۳ﺳﻨﺎرﯾﻮ »ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن«
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮزخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﻌﺪی ،ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﺎ ﺗﻮ ﺘﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﻮده ،و ﺣﯿﻒ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
درﺻﺪی ﺧﻮﺑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ از دﯾﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪهﭘﺮدازاﻧﺸﺎن از ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر روی آﻧﻬﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهی آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺒﻞ/
ﺧﺴﺘﻪ /ﻣﺸﻐﻮل /ورﺷﮑﺴﺘﻪ /ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ /ﺗﺮﺳﺎن) /ﻋﺬر دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ( ﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
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دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﭼﯿﺰﻫﺎ از دﯾﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻞ/ﺧﺴﺘﻪ/ﻣﺸﻐﻮل … /ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻓﯽ)ﮐﻤﯽ
ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮان( ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب
ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ و ﻓﺮورﯾﺨﺘﮕﯽ
آن ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎی درﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻢ:
ﺑﯿﺎ ﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻟﯿﺲ اﯾﺪهای ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺟﺪﯾﺪ دارد ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ)ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ( ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را رﺑﺎت ﻣﺘﻨﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
آﻟﯿﺲ اﯾﺪه رﺑﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺧﻮد)ﭼﯿﺰ ﺧﻮد( را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﺒﺮد.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ:
آﻟﯿﺲ اﯾﺪه رﺑﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دوﺳﺘﺎن در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﯽﻣﺰه ﺑﻮده
و آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد:
»ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ؟«
»ﭼﺮا ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ؟«
»ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮم«.

 .۵.۳ﺳﻨﺎرﯾﻮ »ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن«
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»ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ  ۱۰۰ﯾﺎ  ۲۰۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .اﯾﻦ
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ«.
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽﺑﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺨﯿﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺸﺎر آن اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ
و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ«
دوﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻت .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟
آﻟﯿﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران ﭘﺮﺧﻄﺮ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺒﺮد .آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهاش ﭼﻘﺪر ﺧﻮب
اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰ او را در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺎﺷﯽ« .ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻟﯿﺲ ﭼﯿﺰی
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد» :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﯾﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ …« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران ﺑﻪ آﻟﯿﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »… وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮزر داﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮد و ﻣﺎ آﻧﮕﺎه
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
وای .آﻟﯿﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺣﺘﯽ ﺧﻮب
اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﮐﺎرش و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺪرد ﻧﺨﻮر ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان را ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .او ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ! ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد!
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ! اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﻏﻠﻂ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪهﻫﺎی ﻏﻠﻂ را
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه
را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺑﺎت
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ﻣﺘﻦ آﻟﯿﺲ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﺪﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻮ ﺘﺮ ﺑﻮد .ﺗﻮ ﺘﺮ
ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺗﻐ ﺮات اﺳﺎﺳﯽ در دﻧﯿﺎ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻗﺒﻞ از اﺛﺒﺎت ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮ ﺘﺮ واﺿﺢ و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺷﻮد ،ﻧﻈﺮات اوﻟﯿﻪ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم -ﺣﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاران ﺑﺎﻫﻮش -ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد :آﻧﻬﺎ آﻧﺮا درک ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻻن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﻧﺮا درک ﮐﺮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮ ﺘﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻨﺮا ﻧﻤﯽﺷﺪ از ﭘﺬﯾﺮﺷﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﮑﺮ درﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﻈﺮات  ،اه!
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ﺳﻨﺎرﯾﻮ »اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪه«
ﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن

ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎی درﺳﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺼﻒ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺎ ﺪ ﺑﻪ آﻧﺮوی ﺳﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ زﯾﺎد ﺑﺮروی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی دارﯾﻢ.
ﻧﻈﺮاﺗﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭼﯿﺴﺖ :ﺗﺎم ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﻮﯾﺲ
درﺟﻪ ﯾﮏ ،اﯾﺪهای ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .آﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺼﻮرت
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻬﻢ
ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﯿﺎ ﺪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار را رﺑﺎت ﻣﺘﻦ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
دﯾﮕﺮی ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
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»ﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺸﻖ .ﻫﻤﺴﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ «.ﯾﺎ
»ﻋﺰﯾﺰﮐﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﻐﺎم دادم ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﻢ دوﺳﺘﺖ دارم .ﺑﻮس
ﺑﻮس ﺑﻮس«
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺑﺎت ﻣﺘﻦ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻬﻢ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎدر ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻘﺪر رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ!
اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﺎم اﺳﺖ ،اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ روی آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺪهی ﺗﺎم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ:
ﺗﺎم اﯾﺪهی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد رﺑﺎت ﻣﺘﻦ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و
ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد)ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را ﺟﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر »ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار« اﺗﻼق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎم ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﻢ  ۷۰درﺻﺪ اﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺧﻔﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ
ارزش  ۱.۹۹دﻻر ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎم از »ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار« ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﻘﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﮐﻪ او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﻮد .زﯾﺮا ۷۰
درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺿﺮﺑﺪر  ۱.۹۹دﻻر ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺎم از
ﺷﻐﻠﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده ،ﺳﻪ ﻣﺎه زﻣﺎن و ﺗﻤﺎم ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ از ﻧﺮم اﻓﺰار رﺑﺎت ﻣﺘﻦ
ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎم ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در ﻃﺮاﺣﯽ دارد ﭘﺲ ﻧﺮماﻓﺰار زﯾﺒﺎ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰زﺑﺎن دﻧﯿﺎ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎ و ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ در رﻗﺎﺑﺖ او

ﻓﺼﻞ  .۳ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد
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ﻧﺮماﻓﺰار را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺘﻔﻮرمﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ)اﻧﺪروﯾﺪ ،آﯾﻔﻮن و ﺑﻠﮏﺑﺮی(
ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺎم رﺑﺎت ﻣﺘﻦ ﻗﺸﻨﮓ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ…
… اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار زﯾﺒﺎی ﺗﺎم
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از آن ﻋﺪه
دوﺳﺘﺎن -ﻫﻤﺎن  ۷۰درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ رﺑﺎت ﻣﺘﻦ
ﻗﺸﻨﮓ را اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد -ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از ﯾﺎدآوریﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دوﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺮماﻓﺰار را
از روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار وﺟﻮد دارد.
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ  ۰.۰۰۲درﺻﺪ ﺷﻮد؟ ﺧﺐ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ
ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﮑﺮ »ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ« ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎم ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد از ﻧﻮع
ﻏﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎم در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهاش در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰ او ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ دارد ،ﮐﺎر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﻪ ﻣﺎه را ﺻﺮف
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد.
او از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزی ﺑﺮادر ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺖ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ »ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺼﻮرت درﺳﺖ« ﺑﺎﺷﺪ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزی ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ »ﺳﺎﺧﺘﻦ درﺳﺖ آن ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ را ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ «.اﺳﺖ.
ﺗﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد؟ او ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻮد .ﭼﺮا او ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد؟ ﭼﺮا او
ﻧﺮماﻓﺰار را ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد؟
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮات
ﻣﺜﺒﺖ ،او ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺣﺘﻤﯽ
ﻓﺮض ﮐﺮده و ﺗﻼش ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﭼﯿﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻏﻠﻂ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
وﺳﻮﺳﻪ »اﻧﺠﺎﻣﺶ دادن« ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ »اﻧﺠﺎﻣﺶ دادن« ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد و اﻧﺠﺎم آن ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
راه رﺳﻢ »آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﻪ .ﺑﻠﻪ .ﺑﻠﻪ .اﯾﻦ ﮐﺎر در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارد.
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دام دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آﺳﺎﻧﯽ
دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزی راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزی دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺪ ،دردﻧﺎک و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻮدن ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ اﺳﺖ.

۳۸
۷.۳

ﻓﺼﻞ  .۳ﺣﺘﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد
»ﭼﯿﺰ«ﺗﺎن را در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ درﺳﺖ و ﭼﻪ ﻏﻠﻂ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪن زﯾﺎد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮﺑﻤﺎن ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ روی اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ:
• ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در ﻣﻮرد آن ﭼﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ
• آن ﭼﯿﺰ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزی(
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮات ذﻫﻨﯽ،
دادهﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوری اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻤﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﮕﻨﺪﻧﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ در اﺳﺮع وﻗﺖ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﺎن راه
ﺳﻮم و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﻮ ﺷﮑﺴﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد:
• آن ﭼﯿﺰ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ۴
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﺑﺴﺎزﯾﺪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﯿﻨﯽ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .وﻗﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮراک اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺳﯿﻢ  -روﻧﺪ واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ.
در اﺑﺘﺪا ،اﻧﻮاع اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﺗﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ را در ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

 ۱.۴ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی درﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
روزی اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ روشﻫﺎی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ روش ﯾﮏ ﻧﺎم ﻓﺎﻧﺘﺰی
داده ،ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﯾﺪهآل اﺳﺘﻔﺎده از آن را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﯿﺰﻧﻢ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ،
ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ درﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ از روشﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روش ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
اﺳﺖ.
ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ از ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
• ﺗﺮک ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  -اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ  -ﻧﺴﺨﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و »ﻣﺮده« ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را
ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

 .۱.۴ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی درﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی
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• ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ)ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه( :ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﭼﯿﺰ راﺑﺴﺎزﯾﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻘﺪر آﻧﺮا ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
• اﺳﺘﺎﻧﯽ  -ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
آﻧﺮا روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
• در ﺟﻌﻠﯽ  -ﯾﮏ »ورودی« ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
• واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارﯾﺪ  -ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﺗﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،آﻧﺮا ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ
اﺟﺎره ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻟﯿﺒﻞ ﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ روی ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﯿﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻧﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
در اﺳﺘﻔﺎده ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻠﻂ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ از
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ.آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ ،ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
روش ﺟﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .آﻧﺮا ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ آﻧﺮا در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻢ
ﯾﺎ در وﺑﻼﮔﻢ آﻧﺮا اراﺋﻪ دﻫﻢ.
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ.
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 ۲.۴ﺗﺮک ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﻧﺎﻣﺶ را از ﯾﮏ »ﻣﺎﺷﯿﻦ« ﺑﺎزی
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮن
 ۱۸ﻣﯿﻼدی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ »ﺗﺮک« ﯾﮏ اﺑﺪاع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،درون ﺟﻌﺒﻪ ﯾﮏ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد
و رﯾﺰ ﻧﻘﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮک ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
اﻧﺴﺎن را ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺮد ،اﯾﺪهآل اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر آی ﺑﯽ ام ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺼﯽ از اﯾﻦ روش اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﮐﻨﺎری ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺑﺎز درون ﺗﺮک ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ.

 ۳.۴ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ
اﯾﻦ روش ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی از ﺑﻠﻮک ﭼﻮﺑﯽ ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺟﻒ
ﻫﺎوﮐﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺶ را از ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺮی آﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﺑﺮای ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺰ ،ﺷﮑﻞ ،وزن ،ﺣﻤﻞ
ﭘﺬﯾﺮی و ﻏﯿﺮه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ را دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

۴۳

 .۳.۴ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ

ﺷﮑﻞ  :۱.۴ﺗﺮک ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﻓﺼﻞ  .۴ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﺑﺴﺎزﯾﺪ

۴۴

ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﻓﺮد ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻒ ﻫﺎوﮐﯿﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﻮک ﭼﻮﺑﯽ او ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ،ذﺧﯿﺮه ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری را دارد.

۴.۴

ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ)ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه(
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ارﯾﮏ رﯾﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻪ

ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ.

ارﯾﮏ ﺧﺎﻟﻖ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎب ﻧﺎب ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از

ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ)ﻣﺤﺼﻮل واﻗﻌﯽ(.
اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﺟﻤﻊ آوری ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻼش« اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ
اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ روش ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روشﻫﺎی ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ و ﺗﺮک ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا از ﺷﺮ ﺗﻤﺎم
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ راﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﺮای
ﻧﺮم اﻓﺰار دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺎﻧﻮدﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ورودی ﻣﺘﻦ و ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻣﺘﻦ،
وﯾﺪﺋﻮ ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ دﻓﺘﺮ
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.

 .۴.۴ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ)ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه(
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﺎب ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮوع ﮐﺮده
ﺑﻮدم ﺷﻨﯿﺪم.در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه)ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدم( ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدم و ﮐﺴﯽ
از ﺣﻀﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ارﯾﮏ رﯾﺲ دارد؟« ﻣﻦ آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮاب ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ارﯾﮏ رﯾﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
روش ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﺎب( ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺎﺳﯽ
را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪارد.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب
اﺳﺘﺎرت آپ ﻧﺎب ارﯾﮏ رﯾﺲ را ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۴۵

۴۶
۵.۴

ﻓﺼﻞ  .۴ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﺑﺴﺎزﯾﺪ
ﻣﺤﻠﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻮﺳﻌﻪ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﻣﺤﺪوده )و ﮐﺎراﯾﯽ( ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ.
ﺑﯿﺎ ﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺪرا اﯾﺪهای ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای ارﮔﺎﻧﯿﮏ
اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﯿﺰ ﺳﻨﺪرا را دﺳﺘﯿﺎر ﻏﺬای ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺎﯾﮕﺎهداده ای از رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬای ارﮔﺎﻧﯿﮏ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻫﺰارن رﺳﺘﻮارن از اﯾﻦ ﻧﻮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻤﺎم
آﻧﻬﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻬﺪارد ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺳﻨﺪار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه دﺳﺘﯿﺎر ﻏﺬای
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻻزم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ :ﺳﻨﺪرا
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ)ﺑﺼﻮرت اﯾﺪه آل ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی رﺳﺘﻮران ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﻨﺪرا ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎرد ﮐﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ از
ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺮﮐﺰی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ

۴۷

 .۶.۴ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روش ﻣﺤﻠﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎده ﺳﺎزی
ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﺷﺘﺎب داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ روش زﻣﺎن و ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﺠﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺮماﻓﺰار
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و
ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎری را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده و ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰار او ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

 ۶.۴ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ
اﺳﻢ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ از اراﺋﻪی ﺟﺲ ﻟﯽ)ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران و ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻠﯿﻮر( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺲ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻤﻨﻮن!
ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ »ﻣﺪﺧﻞ« ﯾﺎ »ورودی«
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل)ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ( ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ .اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﺤﺼﻮل)ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ( ﻧﯿﺴﺖ.

ﺟﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »در ﯾﮏ

ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ وب ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ واﻧﻤﻮد ﮐﺮده ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ
وﺟﻮد دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد«
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
آن ﭼﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ در ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ،ﯾﮏ دﮐﻤﻪ
روی ﺻﻔﺤﻪ وب ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺤﺖ وب ﺑﺮای ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ)ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن( اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺎهﻫﺎ زﻣﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را روی ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪهی

ﻓﺼﻞ  .۴ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﺑﺴﺎزﯾﺪ

۴۸

ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪﮔﺮ ﺳﻨﺠﺎب ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ« ﺑﮕﺬارد ،ﺳﻨﺪی
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﻋﻼﻗﻪی اﻓﺮاد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع او ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﺤﺖ وب ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ درﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﺳﻨﺠﺎب ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن
ﺳﻨﺠﺎب .ﺗﻨﻬﺎ  ۹.۹۸دﻻر .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﺪ
ﮐﻨﯿﺪ.
او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل »ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻨﺠﺎب«
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از اﯾﻦ روش را در ﻓﺼﻞ »ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ« ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺠﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

۷.۴

واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ دارﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ،ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﺪه ﺷﻤﺎ
آن اﺷﯿﺎء ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﺪه ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد  ۵ﺳﺎﻟﻪ اﺟﺎره ﺗﻦ در دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺮار داد
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ راﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻐﺎزه ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد ،اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ.

 .۸.۴ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ

۴۹

اﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮض ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را اﺟﺎره ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺟﺎره ﯾﺎ ﻗﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﺮد ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از آﻧﻬﺎ را
در اﺑﺘﺪا ﺧﺮﯾﺪ.
اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
درﺳﺖ را دارﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ارزان ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

 ۸.۴ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در
ﻣﺤﻀﻮرﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ دارای رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮزی ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ »در ﺟﻌﻠﯽ« ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ آﯾﺎ اﻓﺮاد روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهام و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺮ رﺳﯿﺪهام:
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺪررﻓﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ زﻣﺎن
اﻓﺮاد زﯾﺮﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرا ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ روی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭼﯿﺰﻫﺎی درﺳﺖ دزدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از
دوراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ،از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهای ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﺮدر
ﻣﯽآورﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ را از
ﻫﺪر دادن زﻣﺎن و ﭘﻮل زﯾﺎد روی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

۵۰

ﻓﺼﻞ  .۴ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﺑﺴﺎزﯾﺪ
از ﻗﻀﺎوت و اﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ۵
آﻧﺮا ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ

۵۱
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ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺗﻌ ﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ
ﻣﺎﺳﺖ .دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﺪهی ﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ،آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺟﻤﻊ آوری در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری
اﯾﺪهﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻧﻈﺮات ذﻫﻨﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ در دﻧﯿﺎی
واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺎرﺑﺮان واﻗﻌﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱.۵دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ
در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺎ دو ﺑﺎور اﺻﻠﯽ دارﯾﻢ» :دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ« و
»آﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻋﺪاد ﺑﯿﺎن ﮐﻦ«.
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع دادهای ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻨﯿﻢ؟ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی »ﺑﯿﺎن« ﮐﻨﯿﻢ؟
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺎﺑﺖ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوش
ﮔﯿﺸﻪای اش .اﻣﺎ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺤﺖ وب
ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب از ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۷روز ﻫﻔﺘﻪ را ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻠﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﯽ اﺻﻼح ﺑﻪ
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ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎﻟﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ)ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﻣﻌﯿﺎر اوﻟﯿﻪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﭘﺮدازم :ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ
و ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم
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اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر را ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ:
ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ = ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  /ﺗﻌﺪاد
ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر
ﮐﻪ در آن
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪی
ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ واﺿﺢ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
آدام ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺮا و ﭼﺘﺮ ﺑﺎز آﻣﺎﺗﻮر اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﻦ »ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ«ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ دادن از ﮐﺎر
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ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار)ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺮا
ﺑﺎﺷﺪ( اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺨﺮد و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﺑﺮﻫﻨﻪ در ﺟﻬﺎن را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ :ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻟﺨﺖ ﻣﺎدرزاد
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آدام از ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﻠﺨﯽ
ﺑﺨﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ )اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﺧﺮج
دﻫﯿﻢ( ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﺪهی او ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺟﺘﺮﺑﺎزی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮاﻫﺎ و ﭼﺘﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺘﺮﺑﺎزی وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻌﺪاد ﭼﺘﺮﺑﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﭼﺘﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آدام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪی
اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻓﺮومﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮاﻫﺎ و ﭼﺘﺮﺑﺎزان وﺟﻮد
دارد .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آدام ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎ از آﻧﻬﺎﺳﺖ.
آدام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻓﺮوم ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮاﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ:
ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮاﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﺘﺮﺑﺎزی
ﻟﺨﺘﯽ اﺟﺎره ﮐﻨﻢ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﭘﺮش  ۱۰۰دﻻر اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ دﺷﺖ ﭘﺮ ﺧﺎر ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭘﺮش ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ)ﺷﻨﺒﻪ  ۳۱ﻣﯽ( در ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﺣﺎوی اﺳﺎﻣﯽ و
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻻزم ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ ﭘﺲ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زودﺗﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
دادهاﻧﺪ.
آدام
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آدام ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﭘﯿﻐﺎﻣﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۱۴۹۰ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺘﺶ را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ)اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺳﺖ( و او ﻓﻘﻂ  ۲اﯾﻤﯿﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ)ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه(.
ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ۰/۰۰۱۳ = ۲/۱۴۹۰اﺳﺖ.
ﯾﺎ  ۰.۱۳درﺻﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ دﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد)ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮاﻫﺎ( ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮﯾﺪن از
ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آدام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣﺘﺎﺳﻒ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻟﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ آدام ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﺪهاش ،ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺮوم
ﭼﺘﺮﺑﺎز ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬارد .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ:
ﭼﺘﺮﺑﺎزان ﻋﺰﯾﺰ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از راه رﺳﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺮش ﺧﻮد
ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ؟ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اوﺿﺎع ﺟﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﻣﻦ ﯾﮏ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻟﺨﺘﯽ اﺟﺎره ﮐﺮدهام .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ
ﭘﺮش  ۱۰۰دﻻر اﺳﺖ .ﻗﻮل ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ دﺷﺖ ﭘﺮ
ﺧﺎر ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﺨﺘﯽ ﻓﺮود
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ،ﭼﻪ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ .اوﻟﯿﻦ ﭘﺮش ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ)ﺷﻨﺒﻪ  ۳۱ﻣﯽ( در ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ ﺣﺎوی اﺳﺎﻣﯽ و
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻻزم ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ ﭘﺲ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زودﺗﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
دادهاﻧﺪ.
آدام
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ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ  ۸۹۸ﭼﺘﺮﺑﺎز ﭘﺴﺖ را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ
و  ۱۱۲ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮش اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۲/۵٪ =۱۱۲/۸۹۸ :اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺪدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ ﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ درﺟﻌﻠﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ در
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ »ﮐﺎر« دوﺳﺖ ﭼﺘﺮﺑﺎز ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮای ﻣﺎ ،آدام ،دادهﻫﺎی
ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎزان ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮی) ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻻی
 ۱۰٪ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی  ۱۰۰۰۰ﻧﻔﺮی ﭼﺘﺮﺑﺎز در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
آن درﺻﺪ از ﭼﺘﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آدام اﯾﻤﯿﻞ زدهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق
ﺑﻮده و آﻣﺎده ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در راﺳﺘﺎی
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد آدام ،ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎزان ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮی
از ﺑﺮﻫﻨﻪﮔﺮاﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ داد ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ  ۱۲/۵درﺻﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان
ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و داﻧﺶ آن ﺣﻮزه
ﯾﺎ ﺑﺎزار دارد.
اوﺿﺎع اﯾﺪه ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻟﺨﺖ ﻣﺎدرزاد ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ
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ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه
اﺳﺖ .ﺑﯿﺎ ﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آدام ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و اﻧﺪازه
ﺑﮕﯿﺮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻦ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻏﺮﯾﺐ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎزی
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ دارم.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام .و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ اﯾﺪهی ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﺑﺮﻫﻨﻪ
را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮده و ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﭘﺲ آﻧﺮا در
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
اﯾﺪه ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻧﮑﺮده و ﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

۳.۵

ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻧﯿﺴﺖ)ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی آرﮐﯿﺪ( .ﻣﯿﺰان ﺧﻮب ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪد،
ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اوﻟﯿﻪ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﮑﺮار
ﺷﻮﻧﺪه دارد.
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم ﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﻋﺪد
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮدار)ﺟﺪول( ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ
ﻣﺪﺧﻞ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﯾﺎ ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ در ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ
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ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری در ﺟﺪول ﯾﺎ ﮔﺮاف
ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ؟ آﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟ در اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ
ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺑﯿﺎ ﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل آدام را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺮوﯾﻢ.
در ﻣﻮرد ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻟﺨﺖ ﻣﺎدرزاد آدام ﻓﺮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ از ﺷﻐﻠﺶ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و
ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﻠﺨﯽ ﺑﺨﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۰%ﺗﻤﺎم ﭼﺘﺮﺑﺎزان
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﮏ ﭘﺮش ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
دوﺑﺎره اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﻧﮕﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آدام ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ)ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﺷﻐﻠﺶ( ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺰرگ)ﻣﺜﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻠﺨﯽ( ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم را
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺗﺮی
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن در ﺟﻌﻠﯽ اداﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن داراﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺠﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،آدام ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را در ﻣﻮارد ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺟﺎره ﮐﻨﺪ .اﺟﺎره ﮐﺮدن روزاﻧﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب دراز
ﻣﺪت ﺑﺮای ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻟﺨﺖ ﻣﺎدرزاد ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدام ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮد اﯾﺪه ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﺑﺮﻫﻨﻪی او ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ

۵۹

 .۳.۵ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم

ﺑﻮد ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺻﺪ دﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ آن ﺑﺠﺎی ﺧﺮج دهﻫﺎ
ﻫﺰار دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﺰ آدام اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎ ﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آدام از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮده و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را در ﻓﺮوم ﭼﺘﺮﺑﺎزان ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ داده و در
ﻃﻮل دو ﻣﺎه  ۸ﭘﺮواز اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ :ﯾﮏ ﭘﺮواز در ﻫﺮ ﺷﻨﺒﻪ
دادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم ﺑﺮای دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ
درآﻣﺪ

ﻧﺎم ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد

ﺳﻮد/زﯾﺎن

ﻫﺰﯾﻨﻪ

۲۱

۱

دﻻر -۴۰

۲۵۰دﻻر

۲۱۰دﻻر

۲

دﻻر ۰

۲۵۰دﻻر

۲۵۰دﻻر

۲۰

دﻻر ۳۰

۲۵۰دﻻر

۲۸۰دﻻر

۲۸

۳

دﻻر -۸۰

۲۵۰دﻻر

۱۷۰دﻻر

۱۷

۴

دﻻر -۱۸۰

۲۵۰دﻻر

۷۰دﻻر

۷

۵

دﻻر -۲۲۰

۲۵۰دﻻر

۳۰دﻻر

۳

۶

دﻻر ۰

۰دﻻر

۰دﻻر

۰

۷

دﻻر ۰

۰دﻻر

۰دﻻر

۰

۸

دﻻر -۴۹۰

۱۵۰۰دﻻر

۱۰۱۰دﻻر

۱۰۱

ﭘﺮواز ﺷﻤﺎره

ﺟﻤﻊ

آدام ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ! اوﺿﺎع ﯾﮏ ﻣﺪت ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ  -ﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﯽ  -اﻣﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ
ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺪوام اﺣﺘﯿﺎج دارد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ

۶۰

ﻓﺼﻞ  .۵آﻧﺮا ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺪاوم را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻮرد آدام ،ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻟﺨﺖ ﻣﺎدرزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﮐﺎر ،ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺳﻌﯽ در ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی او را ﻧﺠﺎت داد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ را از
ﺧﻄﺮ ﺣﻀﻮر ﭼﺘﺮﺑﺎزان ﻟﺨﺖ در ﺣﯿﺎﻃﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ۶
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ

۶۱

ﻓﺼﻞ  .۶ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ

۶۲

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮاﺳﺎس
آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ از اﯾﻨﮑﻪ راهﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن
ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﯾﮏ راه ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ
راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد.

 ۱.۶ﻣﺜﺎل  :۱ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﺳﻨﺠﺎب ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ
ﺑﯿﺎ ﺪ ﻣﺜﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﺮ ﺳﻨﺠﺎب ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺎهﻫﺎ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد
و او را از ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪی ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ)و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ( ﭘﺲ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺳﻨﺪی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
ﺑﺎ  ۱۰دﻻر او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب) thecompeletesquirrelwatcher.com
( را ﺑﺨﺮد و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﯿﻪ ﺣﺎوی ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺮ ﺑﺴﺎزد:
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺎب!!!
از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪیﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﺳﻨﺠﺎب

 .۱.۶ﻣﺜﺎل  :۱ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﺳﻨﺠﺎب ﮐﺎرﮐﺸﺘﻪ

۶۳

ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺘﺸﮑﺮم .ﻣﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای رزور ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺮخ وﯾﮋه ۹/۹۸
دﻻر اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ iwantthebook@thecompeletesquirrelwatcher.com
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﺎده ﺷﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺘﺎب  ۹/۹۸دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﻫﺎری ﺑﺎﺷﺪ!
ﺳﻨﺪی)دﺧﺘﺮ ﺳﻨﺠﺎب( واﺗﺴﻮن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺗﺤﺖ وﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
thecompeletesquirrelwatcher.com
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮان ﺳﻨﺠﺎب ﺣﺮﻓﻪای
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺪی واﺗﺴﻮن .ﺗﻨﻬﺎ  ۹/۹۸دﻻر
ﺑﺎ ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ دﻻر ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد روی
ﺗﺒﻠﯿﻎ او ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ او اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ  .۶ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ

۶۴

اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻌﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر دارد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺳﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه
ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ را دﯾﺪهاﻧﺪ ۲۳۴۰۲ :ﻧﻔﺮ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ روی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ۶۳۴ :ﻧﻔﺮ
اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ زدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ:
 ۲۳۰ﻧﻔﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﺠﺎب دوﺳﺖ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎب در
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻨﺠﺎب ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ
ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ = ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﮏﻫﺎی روی ﺗﺒﻠﯿﻎ
 /ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ  ۶۳۴/۲۳۴۰۲ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲/۷درﺻﺪ
اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ درﺻﺪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن رو ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی
اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ = ﺗﻌﺪاد اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ  /ﺗﻌﺪاد
ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ
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در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۵درﺻﺪ) (۲۳۰/۶۳۴اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ۳۶ .درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻨﺪی را ﻣﺸﺎﻫﺪهﮐﺮده اﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎب
ﺳﻨﺪی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دﺷﻮار ﻣﯿﺮﺳﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
دادهﻫﺎ آﯾﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻨﺪی از ﮐﺘﺎب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .دادهﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ وارد ﺷﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ
ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺪن و ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺪن در اﯾﻦ
ﺣﻮزه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎب در
ﺳﺎل ﻣﺨﺎرج ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺳﻨﺠﺎب ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ ﺳﻨﺠﺎب ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ از آدمﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻨﺪی را
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﮑﺲ ﯾﮏ وﻋﺪهی ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﯿﺰان ارزش آن وﻋﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼع دﻫﺪ.
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »اﻟﻒ :ﺳﺎﻟﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ« ﺗﺎ »و :ﻫﻠﻪ،
ﻫﻮﻟﻪ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺎب را رﺗﺒﻪ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﺑﺎب در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﯾﺪهی ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ

ﻓﺼﻞ  .۶ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ
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و آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎب در ﻣﻮرد
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺷﻨﯿﺪه و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻓﺮادی از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﺮده و ﻋﮑﺴﯽ از ﻏﺬای ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن آن
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺎب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ
واﻗﻌﺎ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ وﻋﺪهی ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﮑﺲ آن
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب و دﻗﯿﻖ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
آی ﺑﯽ ام(
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎز ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد
وﺟﻮد دارد و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی اﺳﺖ.

 ۱.۲.۶ﻗﺪم اول :ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی در ﺟﻌﻠﯽ و ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ
ﺗﺎ اﻻن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺟﻌﻠﯽ را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهام ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﺟﻌﻠﯽ
ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ)ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﯿﺎ ﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎب از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم اﺳﺖ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ
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ﻣﺪاوم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه( .اﮔﺮ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ
ﺳﺨﺖ و ﻋﺬاب آور ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد از اﻧﺠﺎم آن ﺳﺮﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .اﺻﻼ
ﺧﻮد ﺑﺎب آﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ آﯾﺎ ﺑﺎب ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ از
ﻏﺬاﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آن ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ او از اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر در ﺣﻀﻮر
دﯾﮕﺮان)ﺧﺼﻮﺻﺎ در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ( ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ او ﺗﻨﻬﺎ
از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﺳﺮ ﺑﺴﺘﯽ
ﻣﻮزی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻣﺎن اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮان را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ راﺿﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال ،ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻒ ﻫﺎوﮐﯿﻨﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی
ﭘﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺼﻮرت ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

از

آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎب ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی دورﺑﯿﻦدار دارد او ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﭼﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .او ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ او ﻫﻤﺎن ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن اﺳﺖ .او ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮد
ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ،ﺑﺎب در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ او رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻪ و او ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮی
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺬرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺎورد »اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرم و
ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم« .او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص درﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد .ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد »ﻣﻦ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺰرگ اﺳﺖ
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ﮐﻪ روی ﻫﻤﻪ ﺟﺎی آن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﻨﺎرش ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﻣﺜﺎل ،ﺑﯿﺎ ﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎب آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﻏﺬاﯾﺶ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺑﺮای او
ﺷﺪه و او آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺪوام اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﻬﺎ ،وﻗﺘﯽ او اﯾﻨﮑﺎر را در ﺟﻠﻮی دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺎره از او ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻋﮑﺲﻫﺎ را در ﯾﮏ آﻟﺒﻮم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪاش ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ او را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽاش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎب اﮐﻨﻮن
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮدش ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم از ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و او آﻧﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرا داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ »وﯾﮋﮔﯽ« ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای
آن »ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی« ﮐﻨﺪ)ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺖ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﯾﮏ آﻟﺒﻮم آﻧﻼﯾﻦ
و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺶ(.
ﺗﺴﺖ دو ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ اول او ﺧﻮب از ﮐﺎر در آﻣﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم ﺷﺨﺼﯽ او ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب
ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم از
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪوام داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﺟﻌﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎده ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮑﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد)ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺰرگ و واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن
در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ دارد ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ درد ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ( .
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎب ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎده وﻟﯽ ﮐﺎرا
اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺮ
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در ﻧﻤﯽآورد .ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ،آﯾﺎ راه ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و
ارزانﺗﺮی ﮐﻪ او ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪوام ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ﺑﻠﻪ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد!

 ۲.۲.۶ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﻦآوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮک ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎب ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود  ۵۰۰ﻣﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ و او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ)ﻣﺜﻼ  ۵۰ﻧﻔﺮ در
ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ( ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻋﮑﺴﯽ از ﻏﺬای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا
ﺑﺮای او اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻮاب او ﻫﺮ روز ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬاﻫﺎی آن
وﻋﺪه و ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺒﻮد رژﯾﻢ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ زﻣﺎنﺑﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﻣﺎری ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ از ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﺸﻘﺎب
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ:
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ :و)ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺑﯿﮑﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ(
ﻧﺎﻫﺎر :ب )ﺳﺎﻻد ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺳﺲ ﺳﺎﻻد ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﺑﺪ
اﺳﺖ(
ﺷﺎم :اﻟﻒ ﻣﻨﻔﯽ )ﻣﺮغ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻧﺎن ﮐﺮهای اﺳﺖ(
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ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺮای وﻋﺪهﻫﺎ آﺗﯽ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﯽ
ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺎب
ﺑﺎ ﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  ۳۰ﻧﻔﺮ)از  ۵۰ﻧﻔﺮ( ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎب ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ  ۳۰/۵۰ﯾﺎ  ۶۰درﺻﺪ
اﺳﺖ( .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎب ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد اﻣﺎ او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۸۰
ﯾﺎ  ۹۰درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ او
از ﻣﻮاردی آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﻪ او اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ واﻗﻌﯽ ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﺑﺎ
او ﯾﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎب ﺑﻪ  ۳۰ﻣﺸﺘﺮی دواﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﻋﮑﺴﯽ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آﻧﺮا
ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ( .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ
) ۸۰اﯾﻤﯿﻞ در روز( او آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ را
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای او آﺳﺎﻧﺘﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه اﺟﺮا اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪوام ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
زﯾﺮ اﺳﺖ:
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ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا
ﮔﻔﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺻﻼ ﻋﮑﺴﯽ ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دواﻃﻠﺒﺎن اوﻟﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز دو ﺳﻮم دواﻃﻠﺒﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻋﮑﺲ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان از او ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ» .ﺑﺎب آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻌﺪل ﻣﻦ را
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ؟« »اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻏﺬا را ﺑﮕﯿﺮم
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻏﺬا را ﺑﺮاﯾﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ؟« »آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﻨﻮﯾﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم روز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز)اﻟﻒ( ﺑﮕﯿﺮم؟«
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻣﯿﺪواری ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ» :ﺑﺎب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻦ در
ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ ﺧﻮب ﺧﻂ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮوم ﺗﺎ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﻢ در ﺣﺎل
ﺳﺮد ﺷﺪن اﺳﺖ«.
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺎزﺧﻮردی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﯾﺎ اﺻﻼ از ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﺮدن آن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﯾﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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اوﺿﺎع ﺑﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮب ﻣﯽرﺳﺪ :ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺪاوم
ﻗﻮی و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮان .اﯾﺪه رﺗﺒﻪ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺎب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﻟﻪ درآﻣﺪ و ﺳﻮدآوری وﺟﻮد دارد .ﺑﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از
اﯾﻨﮑﺎر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری راهاﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ۱۰ :دﻻر در ﻣﺎه ﺷﺎﯾﺪ
 ۳۰دﻻر در ﻣﺎه؟ ﺗﺎ اﻻن ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎب ﻫﻨﻮز  ۴۵۰ﻣﺸﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
دارد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از  ۱۰۰ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
 ۱۰دﻻر در ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و از  ۱۰۰ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ  ۳۰دﻻر
در ﻣﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻣﺪاوم را در
دوﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ  ۳۰دﻻر در ﻣﺎه ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۴۲ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ  ۱۰دﻻر در ﻣﺎه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ آﻧﺮا
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻻن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ روی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻇﺮف ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد .اﻣﺎ او
درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ  ۱۵دﻻر
ﮐﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﺨﻮﺑﯽ او اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .او ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺳﺎده
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۴دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﺎه
ﺳﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺟﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
و ﺳﻮد آﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ )ﭼﯿﺰ او ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ( .او ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ

 .۲.۶ﻣﺜﺎل دوم :ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎب ﺑﺎ اﺳﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﺸﻘﺎب

۷۳

ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮره )ﺑﺠﺎی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻤﯿﻞ زدن( ﺑﺮای
او ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊﺗﺮ آﻣﻮزش دﻫﺪ.
ﻧﺮم اﻓﺰار رﺗﺒﻪ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺎب ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮش ﺑﺪﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺪک در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی زﯾﺎدی را دﯾﺪﯾﺪ ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ
در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻢ:
• ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟
• ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
• ﭼﻪ راهﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی وﺟﻮد دارد؟
• ﭼﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد؟

اﻻن ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ!

۱.۷

ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺪادی ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻧﻬﺎ را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ دارﯾﺪ .ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺑﻪ دو روش ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد:
• اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﮑﺎر اﺳﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺮف آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ را ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻧﯽ دﻫﯿﺪ .ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪاش را ﺑﺴﺎزﯾﺪد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﯾﮏ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺰرگ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﺗﺎن اﻧﺤﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دادهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ

 .۱.۷اﻻن ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ!

۷۷

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐ ﺮاﺗﯽ روش آن ﭼﯿﺰﺗﺎن
اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از آن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ) asavoia@gmail.com
( و ﻣﻦ را درﺟﺮﯾﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻢ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﯾﻮ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ ﺪ ﮐﻪ ﺳﺎوﯾﺎ ﺳﻼم رﺳﺎﻧﺪ!

۷۸

ﻓﺼﻞ  .۷ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﺮا ﺑﺴﺎزﯾﺪ

ﻓﺼﻞ ۸
وﯾﮋﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ

۷۹

۸۰
۱.۸

ﻓﺼﻞ  .۸وﯾﮋﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻦ دهﻫﺎ اراﺋﻪ و ﮐﻼس در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی
ﺑﺮای ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم دادهام.

ﻣﻦ از ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی در ﮐﺎرم

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن.
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﻣﻦ را ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﮐﺮد .ﻣﺮدم اﯾﻦ اﯾﺪه را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و
ﭼﺮا اﯾﻦ روش ﮐﺎراﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ روش ﺑﻪ
ﺷﺪت روش ﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮرد دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی
اﯾﺪهﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﻐ ﺮ دادهاﺳﺖ .ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻮی در دﺳﺖ دارم
ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻓﺮاد)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در
اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد( ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻣﺎ)ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ( ﮐﺎر

ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ زﻣﺎن و اﻧﺮژی و ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ )آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻮدﻧﺪ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ
اﯾﺪهی ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﮐﺮدم.
ﺑﺠﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎهﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ،وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ
و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺻﺪﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ)و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن درﺧﺘﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ آﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ( ،ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روز را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪهی اراﺋﻪﻫﺎﯾﻢ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺻﺮف ﮐﺮدم.

 .۱.۸آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

۸۱

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﺪهی اﺻﻠﯽ ،ﭘﯿﻐﺎم و روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی
ﺗﻮان درﺧﺸﯿﺪن از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺪون وﯾﺮاﯾﺶ ﺣﺮﻓﻪای را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی )ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد( ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ
از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ از دﯾﺪن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻼف ﭼﯿﺰﻫﺎﺳﺖ.

۸۲

ﻓﺼﻞ  .۸وﯾﮋﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ

ﻓﺼﻞ ۹
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی

۸۳

ﻓﺼﻞ  .۹ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی

۸۴

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ
ﻣﺒﺘﮑﺮان ﺑﺮ اﯾﺪهﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ دارد
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﻣﺤﺼﻮل ارﺟﺤﯿﺖ دارد
دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ارﺟﺤﯿﺖ دارد
اﻻن ﺑﺮ ﺑﻌﺪا ارﺟﺤﯿﺖ دارد
اﻧﺠﺎمدادن ﺑﺮ ﺣﺮفزدن ارﺟﺤﯿﺖ دارد
ﺳﺎده ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ارﺟﺤﯿﺖ دارد
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ دارد

ﻓﺼﻞ ۱۰
درﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

۸۵

ﻓﺼﻞ  .۱۰درﺑﺎره ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

۸۶

آﻟﺒﺮﺗﻮ ﺳﺎوﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮش ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﻣﺸﻮق ﻧﻮآوری در ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .او ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ
اوﻟﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  adwordﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﮔﻮﮔﻞ او ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی  microsystems sunﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او از
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ دو اﺳﺘﺎرتآپ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻮده
اﺳﺖ)ﺷﺮﮐﺖ  Velogicﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Systems Keynoteﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و
ﺷﺮﮐﺖ  Software Agitarﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  McCabeﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ(.
اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮات آﻟﺒﺮﺗﻮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوری ﺑﺮای
او ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
• ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮآوری ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻠﻪ  Journal Street Wall Theدر ﺳﺎل
۲۰۰۵
• ﺟﺎﯾﺰه  ۲۵ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻦآوری  InfoWorldدر ﺳﺎل ۲۰۰۵
• ﺟﺎﯾﺰه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎل  InfoWorldدر ﺳﺎل  ۲۰۰۵و ۲۰۰۶
• ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار  Joltﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۵ﺗﺎ ۲۰۰۸
• ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺠﻠﻪ  Development Softwareدر ﺳﺎل ۱۹۹۸
• ﺟﺎﯾﺰه  Class Worldﻣﺠﻠﻪ  Developers Javaﺳﺎل ۱۹۹۸
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻟﺒﺮﺗﻮ ﺳﺨﻨﺮان ﮐﻠﯿﺪی و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮآوری
و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺎ اﻣﺮوز اراﺋﻪﻫﺎی او
در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی و ﻧﻮآوری در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ دﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﻟﺒﺮﺗﻮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪasavoia@gmail.com :

ﻓﺼﻞ ۱۱
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

۸۷

ﻓﺼﻞ  .۱۱ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

۸۸

ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺪون ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﮐﻮپ ﻟﻨﺪ )ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻦ در ﮔﻮﮔﻞ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮد و
اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را زود و ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ .او ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
زﯾﺎد و ﻣﻮﻓﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺑﺰرگ در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدهام ﮐﻪ دو ﻣﺒﺪع ﺑﺰرگ در ﮔﻮﮔﻞ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﻦ اوﻟﺮ و ﺑﺎب اواﻧﺰ .اﺳﺘﻔﻦ ﯾﮏ
ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎز ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ  PretoGenﮐﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎب ﯾﮑﯽ
از ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ
ﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ اﯾﺪهی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
آن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺪهی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی از ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺎ در
زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ﻓﺮد ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎزی ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻼرک اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﯿﺶرو در ﺣﻮزه اﺑﺪاع و
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ  FXXاﺳﺖ .ﺟﺮﻣﯽ و ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی
را اداﻣﻪ داده و ﻣﻌﻤﻮﻻ اراﺋﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ.
ﮐﺎرﻟﻮ آﻟﺒﺮﺗﻮ ﭘﺮاﺗﺰی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه  Tre Romaو
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی  InnovActionدر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ
اﻟﻬﺎم و ﻣﺜﺎلﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
اﺟﺮای ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی در اروﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ از ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪه( ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.

۸۹
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺸﺎن ﺑﺎ
آن و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻋﻼﻗﻪ داﺋﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻦ را ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎزی ﯾﮏ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺗﻌﻠﻖ دارد:
ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﺪهﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭘﺪر ﻣﺘﺸﮑﺮم ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺑﻮدی!
ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮐﻪ اﺟﺎزه داد ﻣﻦ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۷ﺳﺎل
داﺷﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮم ﺗﺎ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﺎدر
ﻣﺘﺸﮑﺮم ،ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﻣﻦ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻪیﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﮐﺮده و ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان
را آﺳﺎن.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺨﺮ ﻫﺮ روزه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺪر
ﺑﻮدن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ  .۱۱ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

ﻓﺼﻞ ۱۲
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ
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 ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﯿﺶﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﯿﺪ.۱۲ ﻓﺼﻞ
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www.pretotyping.org

http://pretyping.blogspot.com/
asavoia@gmail.com
Google+ on Savoia Alberto
Twitter on pretotyping

