
 

 

 تیساوب یتوسعه یبرا یاحرفه ی؛ بستر وبیکان

ایی هکنند که از لحاظ ظاهری بسیار شبیه سایتهایی را فراهم میسازهای پیشرفته، امکان ایجاد سایتسایت

نند و کفعالیت می” نرم افزار به عنوان یک خدمت“سازها با مدل اند. سایت نویسی شدههستند که از پایه برنامه

ی کنیم، نویسسبت به حالتی که از پایه آن را برنامهی بسیار کمتری نسایت را با هزینهخدمتشان یعنی ایجاد وب

بودند و بسیاری از آنان به سبب  سازسایت یهای مختلفی به دنبال توسعهدهند. در ایران نیز مجموعهارائه می

ها نیز توانسته اند خدمات ی این محصول، با شکست مواجه شدند. در این میان، برخی گروههای توسعهپیچیدگی

نویس وب یک برنامهگذار کانیبنیان امیر میرمعینی، .ستهایکی از آن وب کانی قابل قبولی ارائه دهند که

 یساز فعالیت داشته است. برای آشنایی با او و کسب و کارش، با مصاحبهی سایتها در زمینهایست که سالحرفه

 :با وی همراه باشید اکوموتیو

 .از امیر میرمعینی و تجربیاتش بگویید

نویسی را از دوران دبستان و کار طراحی وب را از محصول هستم. برنامه نویس و معمارمن، امیر میرمعینی برنامه

افزارهای ساده، بیشتر، های میزبانی رایگان و نرمدوران راهنمایی شروع کردم. در آن زمان با استفاده از سرویس

ست و پا کرد. مدتی بعد، در دوران دبیرستان، دساختم که هدف خاصی را دنبال نمیهای شخصی میسایتوب

 .اندازی کردموب راهی فعلی کانیرا روی همین دامنه« پارسی کیوت»دهی به اسم شکسته یک سرویس وبالگ

ی زیر دهی باال بود و سرویس پارسی کیوت، سریعا رشد کرد؛ تا حدی که به رتبههای وبالگآن زمان، تب سرویس

درآمد  کسب« سایت ساز»ردیم از آن سرویس به عنوان های پربازدید ایرانی رسید. بعدها شروع کدر بین سایت 05

ا برای دو تجربگی، سرویس تقریبکنیم. درآمدی حداقلی کسب شد؛ اما نهایتا بدلیل مشکالت بسیار زیاد فنی و بی

سال رها شد و عمال شکست خورد. این اتفاق، مقارن با پایان دانشگاه من بود و به محض رها شدن سیستم 

 .شروع شد« وبکانی»ی ، کار ساخت و توسعهدهی قدیمیوبالگ

 دهی به سایت ساز رسیدید؟چطور از یک سرویس وبالگ

دهی شکل گرفت. آن زمان، ساخت وب به طور ناقص روی همان سیستم وبالگکانی« سازسایت»ی ی اولیهایده

داشتن یک سایت و ی شخصی خودم به پیچیدگی چندانی نداشت. عالقه -سایت بر خالف ساخت وب -وبالگ 

ه ساز بیفتم؛ یعنی روشی کهمچنین تجربیاتی سخت و پیچیده در این امر، سبب شد که به فکر ساخت سایت

پرشین  ،بالگفا .سایت طراحی کردی آن، خیلی ساده و بدون درگیر شدن در جزئیات فنی، یک وببشود به وسیله

هایی که شدیدا از آن ایده گرفته شد، ند؛ اما یکی از سایتداددهی ارائه میو ... در آن زمان سرویس وبالگ بالگ

بود که در زمان خودش، امکانات و ظاهر بسیار مدرنی داشت؛ البته سرانجامش « پارسی باکس»سرویسی به اسم 

 .به شکست منتهی شد



 

 

داشت. در کاربر، توانایی کافی ن ۰55ی ساخت سایت توسط بیش از سیستم اولی که طراحی شد، با وجود تجربه

که از شکستش مطمئن شدیم، به جز گروهی کاربر خاص، تمام چند صد هزار سایت را آرشیو نتیجه بعد از این

های های مدیریت محتوای مدرن، ایدهی فعلی را پیاده کردیم که طبیعتا از سیستمکرده و مجددا از صفر، نسخه

ی کاربری تر، تجربهیفیت سایت خروجی و از آن مهمزیادی گرفته است؛ اما االن، ارزش اصلی ما، تاکید روی ک

ای به نظر بیایند و از طرفی، کار ها تا حد ممکن حرفهساخت سایت است. برای ما خیلی اهمیت دارد که سایت

های مشابه با هدف طراحی سایت کردن با بخش مدیریت و فرایند ساخت سایت تا حد ممکن ساده باشد. سرویس

 .اکنون تعدادشان نسبتا زیاد شده استوب جدید، یکی یکی اضافه شده و همکانی ساده، بعد از شروع

 چقدر طول کشید تا به نسخه اولیه محصول برسید؟

ی سال طول کشید تا به نسخه 2بر بود. حدود خیلی زمان MVP محصول ما بیشتر ابعاد فنی داشت و ساخت

های مشابه، باید به گروهی از حداقل امکانات رقابت با نمونهجاست که برای ی قابل عرضه برسیم؛ مشکل ایناولیه

های غیر فنی، بسیار ها، نسبت به استارتاپشود کار را شروع کرد و این حداقلها نمیدست یافت که بدون آن

ای دههای حجیم و پیچیسازها، پروژهشود؛ چراکه سایتتر هستند. طبیعتا زمان زیادی گذاشته میبیشتر و پیچیده

 .هستند

 ساز چگونه است؟ی یک سایتسطح تخصص مورد نیاز برای توسعه

محسوب  SaaS وب، یه استارتاپکه کانیی شدیدا فنی و تخصصی است و اینساز، یک ایدهکه سایتبا توجه به این

تند؛ نویس هسی تیم ما برنامهدر کار ما بسیار حائز اهمیت است. پس طبیعتا بخش عمدهشود، بُعد تکنولوژی می

های روز. مهارت ترین استانداردای با توانایی کد نویسی در مدرنهای معمولی، افرادی حرفهنویساما نه برنامه

، طور مستقیم و غیر مستقیم نویسی منطبق بر استانداردهای جهانی مهمترین فاکتور بوده است. االن بهبرنامه

 نویس، چهار نفر برنامهFront-end نویسنفر درگیر این پروژه هستند که شامل یک نفر طراح و برنامه 8حدود 

Full Stackوند. افراد ش، دو نفر متخصص فروش، پشتیبانی و محتوا و یک نفر هم مشاور و تحلیلگر بازاریابی می

 .همکاری دارند دیگری نیز به عنوان مشاور با ما

 ی محصول، چه راهکاری برای ورود به بازار داشتید؟بعد از طوالنی شدن مدت زمان توسعه

های خرد زیادی داشت و اگر ما برای مدت زیادی فرایند ورود به بازار را کند نگه داشتیم؛ چون محصولمان اشکال

آمد. در واقع به حجم بسیار کوچکی از پایین میخورد، طبیعتا احتمال خریدش از ما بسیار کاربر، به مشکل بر می

ی رنامهاکنون بشدند، بسنده کردیم تا سیستم تست شود. همهایی مثل موتور جستجو وارد میها که از کانالکاربر

به طور   گرابازاریابی برون و گرابازاریابی درون استفاده از هر دو روش -های موجود با استفاده از تمام کانال -ما 

 .ترکیبی است



 

 

 آوری و تحلیل کردید؟برای رفع مشکالت سایت، چگونه بازخوردها را جمع

ها را استفاده کردیم و تا حد امکان از خود با مشتری ی تلفنی و چتترین روش یعنی ارتباط و مصاحبهمعمول

ای خطاها بود که خودمان جهت گزارش لحظه« سیستم اختصاصی»ها اطالعات گرفتیم. حرکت دیگر، مشتری

آید را حل کنیم. بازخوردهای زیادی طراحی کردیم که بتوانیم سریعا از راه دور مشکالتی که در سیستم پیش می

 .ی کاربری سیستم مشخص شودهای تجربهی از افراد مختلف گرفته شد تا ایرادهم به صورت حضور

 ای دارید؟وب هم برنامهی خدمات کانیبرای توسعه

بینی کردیم بسیار زیاد هستند. در آینده، امکانات تخصصی بر اساس هر کسب و بله؛ مجموعه خدماتی که پیش

 .شدوب ارائه خواهد ، در کانیکار مبتنی بر سایت

 ها و نهادها حمایتی دریافت کردید؟از طرف سازمان

هایی در قالب تسهیالت هم دریافت کردیم؛ اما پذیرش شده است و کمک علم و فناوری ی ما در پارکمجموعه

 .گری مستقیمی صورت نگرفته استتسهیل

  ها غلبه کردید؟و چگونه بر آن هایی داشتیدچه چالش

ی ساز نیازمند یک زیرساخت بسیار پیچیدهفنی بود. ساخت سایت با سایت یبزرگترین چالش ما، مسئله

نویسی است،. طبیعتا این پیچیدگی وقتی قرار است یک سیستم به صدها هزار نفر همزمان این امکان را برنامه

. تر بودشود. این چالش، همچنان هم هست؛ اما بسیار کمتر شده. تنها راه حل هم تالش بیشبدهد، چند برابر می

های احتمالی. سعی کردیم این هایی داریم مثل: شناساندن محصول به مشتریی بازاریابی هم چالشدر حوزه

 .هزینه برطرف کنیمهای خالقانه و کمچالش را با استفاده از روش

 مشکالت دیگری هم هست که حل نشده باشد؟

ای مناسب است. اتفاق بدی که در فضای رسانهاکنون درگیر آن هستیم، دریافت پوشش یکی از مشکالتی که هم

 های خبری فناوری ایرانی،است که باعث شده سایت رپورتاژ آگهی های فناوری ایران افتاده، مفهومی به نامرسانه

وقت به جز اخبار گروهی شرکت بزرگ مثل اهمیتی برای محصول، نوآوری یا فناوری ایرانی قائل نباشند و هیچ

تواند باعث شود ها ارائه ندهند. این موضوع، میای به استارتاپدریافت هزینه، پوشش خبری کاال، بدوندیجی

دهد، با صرف هزینه و بدون نظارت و بررسی کیفی دقیق، به تری از ما ارائه میسرویسی که کیفیت بسیار پایین

ا پرداخت پول انجام شده. فکر که این کار، واقعی نیست و فقط بطور مصنوعی در دید گوگل باال رود؛ در حالی



 

 

ی فناوری به چشم ابزار درآمد نگاه کنم نیاز به از بین رفتن انحصار افرادی داریم که به پوشش خبری حوزهمی

 .های مستقل را گسترش دهندکنند و باید افرادی که واقعا دغدغه دارند، سایتمی

 


