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ششانسی بودم که سال  ۹۳نخستین کارمند شرکت  Documentumدر اروپپپا
آدم خو 
بودم .در آنجا از نزدیک با جفری مور کار کردم و نهتنها اصطلح »شپپکاف« را فهمیپپدم،
بلکه به کل این مدل بازاریابی و تاثیرش بر راهبرد)استراتژی( ،بازاریابی ،محصول و رفتار
عملیاتی اعتقاد پیدا کردم.
لهای بازاریابی
کار با جان نیوتن را از اواخر دهه  ۸۰آغاز کردم و بهتازگی ما دربارهی مد 
و تاثیرش بر بازمتن بحث کردیم ،همینطور درباره دیدگاههای نو جفری مپپور در »دیپپو و
داروین« .این مکالمه سرچشمه فکرهای من دربارهی قاعدههایی برای بازاریپپابی بپپازمتن
یخواهد.
بود -مدل نو ،قاعدههای نو )و گاهی قدیمی( م 
بسیاری از مردم با چرخهعمر پذیرش فنپپاوری مپپور ) (TALCآشپپنا هسپپتند ،کپپه در آن
یبیند.
هرکسی رویای رسیدن به »گردباد« را م 
● بازار آغازین :نوآوری ناپیوسته .جذاب برای شیفتگان فناوری و بلندپروازان
یکه هیچ گروه عادی از مشتریان وجپپود
● شکاف  :وقفهای در تمایل بازار ،هنگام 
ندارد
● بولینگ  :پذیرش توسط یک بخپپش خپپاص مشپپتریان بپپرای مسپپالهای خپپاص.
تهپپای ویپپژهای کپپه دارد و در فنپپاوری هپپای
عبینان بخاطر مزی 
جذاب برای واق 
موجود در دسنرس نیست.
● گردباد  :رشد بسیار .تمامی واقع بینان باقیمانپپده ایپپن رهپپبر بپپازار را همچپپون
یپذیرند.
زیرساختی نو م 
ترقپپابتی
یگزینند ،نه بخپپاطر مزی 
● راه اصلی  :خریداران محافظهکار فناوری را م 
بلکه به این خاطر که از دیگران عقب نمانند.
یکند:
پس از  ۱۰سال جفری مور در »دیو و داروین« ایدههای نو خود را اینگونه بیان م 
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ینامسازی زیاد می شپپود و در پپپی آن
یشود ،ب 
● راه اصلی-بلوغ  :رشد هموار م 
یکننپپد.
جاافتادگی است و رهبران بازار با خریدوادغام بپپر رشپپد بپپال تمرکپپز م 
یشمارند.
مشتریان این فناوری را عادی م 
● راه اصلی-افول :حاکمان بازار ،پاسخگوی نیازهای مشتریان نیستند.
یگوید »بازار پذیرای گونهای از توفندگی اسپپت «.در ایپپن مپپدل گسپپتردهتر،
مور آنگاه م 
بوکار« اسپپت .بپپازمتن
توفندگی شکلی از »نوآوری در بازاریابی« و »نوآوری در مدل کس 
همان گونه از توفندگی است.

راهبرد )استراتژی(
قاعده  :۱مشتری هدف خود را بشناسید.
ترسپپانی نشپپدهاند
بازمتن راجع به کاربرد زیاد بوسیله مشتریانی است که بهخوبی خدما 
که مشابههایی هم در دیگر صنایع دارد .در صنعت هواپیمایی ،به ازای هر تاجری کپپه در
کبپپار بپپا هواپیمپپا
یکند هزاران تن وجود داشتند که هر چند سال ی 
هواپیما »زندگی« م 
بوکار بودند زیرا که
یکردند .خطوط هوایی ارزان ،نوآوری در بازاریابی و مدل کس 
سفر م 
تاجران را هدف قرار نداده بلکه شمار زیاد مشتریان کمتر در نظر گرفته شده را مد نظپپر
داشتند .آنها امروزه پر سودترین خطوط هوایی جهان شدهاند .در مدیریت محتوا ،به ازای
هر کاربر سیستم گران »مدیریت محتوای سازمانی« هزاران کاربر با درایوهپپای اشپپتراکی
وجود دارند.
یکنید
قاعده  :۲بدانید با که رقابت م 
یکه بپپه بپپازاری نپپو پپپا
یکنپپد هنگپپام 
جفری مور در »گذر از شپپکاف« بپپه ایپپن اشپپاره م 
یبینیپپد .در ایپپن
ی آن بپپازار م 
یگذارید ،خودتان را در رقابت و قیاس با کهنهکاران فن پ ِ
م 
مدل نو ،رقابت با تولیپد کننپدگان قپدیمی نرمافزارهپای بسپته اسپت کپه بپازار و مپدل
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بوکاری دیرپای دارند .رقابت شپما بپا دیگپپر تولیپپد کننپدگان نرمافزارهپپای بپازمتن
کس 
نیست.
ی نقاط قوت رقبا حمله کنید.
فها ِ
قاعده  :۳به نقطه ضع 

فها حمله نکنید
ریس و تروت جنگ بازاریابی را رواج دادند ،در رقابت تنها به نقطه ضع 
فهایی حمله کنید کپپه در نقپپاط قپپوت
یتوانند ترمیم شوند( بلکه به نقطه ضع 
)چراکه م 
تهای سپپنتی نرمافزارهپپای
وجود دارند )و درست کردن آنها ناممکن است (.قدرت شرک 
سازمانی ،اندازه ،نیروهای فروش ،بودجه بازاریابی و پایگاه مشتریان آنها است .این ضپپعف
آنها نیز هست .زیرساخت آنها بسیار پرهزینه و بپپا هزینپپه فپپروش بسپپیار بپپال اسپپت کپپه
نیازمند قیمتی بال برای خرید و پشتیبانی نرمافزار است .درست همانگونه که بهسپپادگی
یتوان موتور
نم 

بزرگ V8

یتوان این فرآیند فروش را مقرون
با مصرف پایین ساخت ،نم 

به صرفه )با قیمت پایین( کرد .دوم اینکه ،مردم به تبلیغات پرهزینه یا فروشندگان سمجِ
یکنند .بازمتن همهاش اعتماد است ،بپپاز بپپودن
نبگیر( کمتر اعتماد م 
درصدبگیر)کمسیو 
در مورد اینکه چه دارید و اجازه دادن به مردم که آنرا آزاد بیازمایند .بنپپابراین ،بازاریپپابی
بازمتن ،بازاریابی اعتماد -بنیان است.
قاعده  :۴ناپیوستگی پادشاست.
بوکار است .چیز دیگر هم که نیاز اسپپت
بازمتن دربارهی نوآوری در بازاریابی و مدل کس 
ناپیوستگی در زیرساختی است که بازمتن و ابزارهای پشتیبانی از بازاریابی اعتماد-بنیان
یدهد ،در برابر آنچه که در بازاریابی با بودجههای بال است.
را بدست م 
قاعده  :۵چه چیز مانع ورود است؟
جفری مور راهی را برای بررسی موانع ورود سازماندهی و مطرح کرده است و اینگونه بپپر
یشمرد »دلیل ناگزیر برای خرید«» ،محصپپولت کامپپل« و »قپپدرت رقپپابتی در نقطپپه
م 
تهای نرمافزاری بستهی
حمله« .پرسشی که باید پاسخ داده شود این است که چرا شرک 
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کشبه بازمتن شوند؟ در بازارهای توفنده بازیکنان حپپرفهای جدیپپد
یتوانند ی 
سازمانی نم 
یخواهنپپد کپپه رهپپبر باشپپند ،ریزرایانههپپا ،رایانههپپای شخصپپی ،سپپامانههای مپپدیریت
م 
ندهنده ایپپن امپپر هسپپتند.
پایگاههای داده رابطهای و سرور برنامههای کاربردی همه نشا 
یخواهند که وضپعیت را ثپابت نگپه دارنپد.
دلیلی برای این وجود دارد :رهبران قدیمی م 
یخواهند ،چراکه شیوه زندگی زیبای آنهپپا را خپپراب
تغییر آخرین چیزی است که آنها م 
یپردازند از الگویی آشنا پیروی می کننپپد
یکند .گرچه هنگامیکه به رقابت با بازمتن م 
م 
و این کارها را خواهند کرد:
.۱

یگیرند؛
این فناوری را نادیده م 

.2

یکنند؛
یشمرند و به آن توجه نم 
یاهمیت م 
آنرا از دید فنی ب 

.۳

یرسپپد و هنگپپامیکه آنهپپا را از
تهای کمتری برای اّطلعات به آنها م 
مکم درخواس 
ک 
یفهمند؛
دست دادند تازه موضوع را م 
یداننپپد کپپه چپپرا دارنپپد مشپپتریان را از دسپپت
یکنند که رقابت کننپپد و نم 
تلش م 

.4

یدهند؛ و
م 
.5

سرانجام ابرقدرتها تغییر می کنند.

یگفت  VMSاز یونیکس برتر
یآورم که به من م 
فروشندهای از شرکت دیجیتال را بیاد م 
یآورد .از
بود و هر معامله آلتریکس )یونیکس شرکت دیجیتال( پول را از جیپپب آن در م 
یآورم هنگپپامیکه پایگاههپپای داده رابطهای همچپپون
سوی دیگپپر دهپپه  ۱۹۸۰را بیپپاد م 
یتواننپپد
یشدند .سپپپس شپپکایت از آن بپپود کپه آنهپپا نم 
یاهمیت شمرده م 
ببازی ب 
اسبا 
یدانید.
شها را پردازش کنند و باقی ماجرا را خود م 
تراکن 
در بازمتن تولیدکنندگان نرمافزارهای بستهی قدیمی به دلیل زیادی تقل خواهند کپپرد
بوکار
یتوانند یک شبه مدل کس پ 
تا به سوی بازمتن بروند .قدرتشان ضعفشان است و نم 
یتوانند نیروهای فروش خپپود را کوچپپک یپپا حپپذف
خود را عوض کنند -همانگونه که نم 
کنند ،کاری که برابر است با تبدیل یک موتور
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یتواننپپد
ممصرف .آنهپپا نم 
به موتور ک 

فناوری نو بازمتن را موثر بکارگیرند -و معماری و ُکپپد انحصپپاری جپپدا ناشپپدنی خپپود را
یکنند راهکار این است کپپه
یکنند و فکر م 
تکهتکه کنند .آنها اغلب این مدل را درک نم 
ُکد خود را بازمتن یا رایگان کنند .رایگان و کهنه بودن برای جامعهای که گرد آن شپپکل
بگیرد جذاب یا جالب نیست .این مطلب منحصر به صپنعت نرمافپپزار نیسپت .در صپنعت
هوایی بسیاری خطوط هوایی تلش کردند تا نامتجاری کم هزینهای داشته باشند  .مساله
یتوانسپپت )همزمپپان( کپپم -هزینپپه و هزینپپه -بپپال باشپپد و
این بود که نامتجاری آنها نم 
یتوانست لحظهای هزینه -بال و لحظهای دیگر کم -هزینه باشد.
زیرساخت آنها نم 

بازاریابی
قاعده  :۶کاربران فرآیند کشف و خرید جدیدی دارند
یگزینند تغییر کردهاست .کاربران از طریپپق
روشی که کاربران ،نرمافزارهای سازمانی را م 
فرآیند »کشف«» ،پژوهش«» ،آزمود /بارگیری«» ،پیوستن به جامعه کاربری« و »خریپپد:
سفورج
یدهنپپد .نرمافپپزار در وب ،سپور 
پشتیبانی ،آموزش ،مشاوره« این کپپار را انجپپام م 
تها ،وبینارهپا
نهپا ،RSS ،پادکسپ 
گهپا ،جسپتجوی کلیپدواژه ،انجم 
) ،(SourceForgeبل 
) ، (Webinarنرمافزارهای آزمایشی ،رسانههای سنتی یا از زبان دیگران کشف مپپی شپپوند.
یگوید » چیز دیگر هم که نیپپاز اسپپت ناپیوسپپتگی در زیرسپپاختی اسپپت کپپه
قاعده  4م 
یدهد ،در برابپپر آنچپپه
بازمتن و ابزارهای پشتیبانی از بازاریابی اعتماد -بنیان را بدست م 
که در بازاریابی با بودجههای بال است« اینها همان ابزارها هستند .اّطلعات دیگر قپپدرت
نیستند زیرا که بهگستردگی در دسترس هستند .نیز این ابزارهای جدید بسیار به زمپپان
تهای بزرگ بخاطر یک جمله در گزارش انتشار ،خپپود را
حساس )وابسته( هستند .شرک 
یکنند .آن مپدل گپزارش بپال به پپایین و زمپان متمرکپز اکنپون
چندین هفته درگیر م 
تهای بازمتن
یآید .شرک 
ضعفی بزرگ است چراکه این مدل با محیط جدید جور در نم 
تهای بزرگ بپپاز هپپم ضپپعف
باید در محیط جدید و سرعت آن استاد شوند .قدرت شرک 
آنها گردید.
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تهای بازمتن نشانگرهای متفاوتی برای کارایی کلیدی دارند
قاعده  :۷شرک 
فرآیند کشف و خرید جدید یعنی »نشپپانگرهای کلیپپدی کپپارایی« پیشپپرو جدیپپد بپپرای
شرکت و بهویژه بازاریابی.
•

بگپپاه،
لگر ،پوشش در بلگ ،بازدیپپد از و 
خَرد اشتراکی :نشریه ،تحلی 
کشفِ /
شدیده
رتبهبندی کلیدواژهای ،تعداد نمایندگان آموز 

•

پژوهش :آبونه شدن در پادکست ،آبونه شپپدن در  ،RSSآبپپونه شپپدن در بلگ،
بازدید از ویکی

•
•

یها ،شماِر بارگیری
نرمافزارهای آزمودنی و بارگیری :شماِر آزمودن 
جامعه کاربری :شماِر اعضای جامعه کاربری ،شماِر پروژههای در دسترس

ی نرمافزارسازی ،تست کردن ،ترجمه ،پشتیبانی و اشتراک دانش ،روش
انجام دادن گروه ِ
تهای نرمافزاری بستهُ ،کنپپد و بپپزرگ اسپپت .بازاریپپابی گروهپپی کپپه
شکست دادن شرک 
یکننپپد -نیپپز روشپپی بپپرای
مردمی که نرمافزار شما را دوست دارنپپد ،از آن پشپپتیبانی م 
تهای نرمافپپزاری بسپپتهُ ،کنپپد و بپپزرگ اسپپت .صپپنعت خپپدمات مپپالی بپپا
شکست شرک 
یکرد .اکنپپون بپپرای بیشپپتر مپپردم بیشپپتر
ی زودتر از مردم به اّطلعات زندگی م 
دسترس ِ
اّطلعات به شکلی فراگیر باز است .دنیا عوض شده است .برای نرمافزارهای بپپازمتن نیپپز
تهای بسته اختصاصی دوست دارند /ندارند
همینطور است .مردم برای بیان آنچه از شرک 
تهای بازمتن دوست دارند /ندارند.
هیچ مانعی ندارند ،همینطور برای بیان آنچه از شرک 
شگذاری آسان است
قاعده  :۸ارز 
یآورم .حرف کوتاهی که او بپپه
صحبت با یک بانکدار ارشد از یک بانک مشهور را بهیاد م 
من زد تاثیری ماندگار بر من گذاشت » بهترین نپرخ بازگشپت سپرمایهای را کپه دیپدهام
یخواسپپت
)آنقدر کوچک بود که( توانستم پشت تمبر پستی بنویسپپم« .نکتهای کپپه او م 
یگیرند ،نرخ
مهای بزرگ )برای ایجاد شغل( م 
اشاره کند این بود هنگامی که مردم تصمی 
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بازگشت سرمایه آنقدر واضح است کپپه نیپپازی بپپه فکپپر چنپپدانی نیسپپت .نپپرخ بازگشپپت
س بازمتن است نیاز چندانی به فکر ندارد.
سرمایهای که در َپ ِ
یتوانید یک بطری ۱۰۰۰
قیاسی که از کسی شنیدم این بود :هنگامیکه جشنی دارید ،م 
یتوانیپپد  ۱۰بطپپری 5۰
دلری نوشیدنی بخرید و آنرا بین دو نفپپر تقسپپیم کنیپپد و یپپا م 
یتوانند فرق اینها را بگویند ،ولپپی شپما هنپوز
دلری برای هر فرد بخرید .بیشتر مردم نم 
پول )باقیمانده( برای خرید غذا داریپپد .نرمافپپزار سپپازمانی هپپم همینطپپور اسپپت .خریپپد
تهپپای
یگپپذارد .بپپه خپپاطر قیم 
نقیمت تاثیر مهمی بر بپپودجه شپپما م 
نرمافزار بسته گرا 
شگذاری گپپران و طپپولنی گپپذر کنیپپد کپپه همپپراه
مشخص مجبور هستید از فرآیند ارز 
ی هزینهبر نیز هست .آنگاه نرمافزار آنقدر گران است که معمول فقپپط
نسازمان ِ
مشاوره برو 
یشود .سپس بودجه کمی برای آمپپوزش و
به یک بخش یا برای فرآیندی خاص معرفی م 
یماند .نتیجه این اسپپت کپپه بیشپپتر افپپراد از ایپپن فنپپاوری نپپو بهپپرهای
پشتیبانی باقی م 
نبردهاند.
با فراهم آوردن روش مقرون به صرفه برای همهی شرکت ،بازمتن همه این را تغییر داده
کهپپایی گپپران از صپپنعت
تهای تولیدکننده نرمافزارهای سازمانی بسته ،بوتی 
است .شرک 
نرمافزار خواهند شد.

عملیاتی
قاعده  :۹زیرساخت نرمافزاری شما کلیدی است.
دل ) (Dellصنعت رایانههای شخصی را متحول کرد البته نه به وسیله فروختن رایانههای
ارزان ،بلکه با تبدیل تمام زنجیرهارزش و زنجیرهتامین برای تولید رایانه شخصی .از دیپپد
عملیاتی بازمتن دربارهی نرمافزار ارزان نیست بلکه راجع به تبپپدیل تمپپام زنجیپپرهارزش
نرمافزار در طول ساخت ،تست ،ترجمه ،مدیریت محصول ،بازاریابی ،فپپروش و پشپپتیبانی
است.
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یپرسند ،به وبگپپاه شپپما سپپر
یکنند ،سوال م 
شمار افرادی که نرمافزار شما را بارگیری م 
یکنند ،ویکپپی
نها بحث م 
یآزمایند ،در انجم 
یگیرند ،محصول را م 
یزنند ،نمونهها را م 
م 
یکنند ...بسیار بیشتر از یک شرکت سنتی نوپای نرمافپپزاری اسپپت .زیرسپپاخت
را بروز م 
تهای دیگر بدهپپد ،در
تهای مختلف را به افراد یا شرک 
شیافته باید توانایی مشارک 
گستر 
یها بازخورد بگیپپرد و
نها یا نظرخواه 
پشتیبانی ،گزارش خطا و درست کردن آن .از انجم 
یکنند ،پشتیبانی کنپپد .در ایپپن
بتواند صدها هزار فردی را که نرمافزار شما را بارگیری م 
یها را
یخواهند پشتیبانی ،بستههای الحاقی و بروزرسان 
میان ،باید بتوانید کسانی را که م 
برای محیط عملیاتی مهم خریداری کننپپد شناسپپایی کنیپپد و همینطپپور کسپپانی را کپپه
یخواهند ایپپن محصپپول بپپازمتن را در بخشپپی از یپپک جپپامعه کپپاربری بکپپار بگیرنپپد.
م 
تهای بازمتن باید در تمام زنجیرهارزش نرمافزار بازمتن استاد باشپپند تپپا بتواننپپد از
شرک 
پس توان رشد بال برآیند.
قاعده  :۱۰ممکن است که در یک گردباد سسسنتی نباشسسیم امسسا اصسسول یکسسسان
هستند
جفری مور درباره رفتارهای کلیدی در »گردباد« نوشته است و اینکه آنها چگونه در گذار
از »بولینگ« تغییر کردهاند .بازمتن توفنپپدگی مشپابهی اسپپت ،توفنپپدگی در بازاریپابی و
بوکار به جای توفنپپدگی در فنپپاوری تپپازه .امپپا بسپپیار از اصپپول گردبپپاد بپپرای
مدل کس 
محصولت ،هنوز درست هستند .محصول باید نصب آسانی داشپته باشپد ،اسپتفاده از آن
سبندی شود و بهآسانی بتوان برنامههای کاربردی را بر اساس
آسان باشد ،به آسانی مقیا 
آن ساخت .محصول باید تا آنجا که ممکن اسپپت اسپپتاندارد شپپده باشپپد ،پیچیپپدگی آن
کاسته شود ،زمان برپایی آن کم شود ،خدماتی که نیاز دارد کم شود و با اسپپتانداردهای
صنعت همخوان گردد ،سرانجام برای وضعیت کال و حضور آماده گردد.
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خلصه
سال  2۰۰۰پس از هفت سپپال کپپار در

Documentum

چیزهپپای بسپپیاری بپپود کپپه

یدانستم .دنیای بازمتن آنچنان سریع حرکپپت
یکاش از آغاز م 
یدانستم ،چیزهایی که ا 
م 
یدانم در آغاز کپپار در
یکند که آرزو داشتم چیزهای بسیاری را که اکنون م 
م 

Alfresco

یدانستم .یکی از چیزهای بسیار جالب درباره جامعه بازمتن این است که افپپراد نهتنهپپا
م 
آمادهاند که ُکدهای خود را به اشتراک بگذارند بلکه آماده به اشپپتراک گپپذاری ایپپدهها و
یهای بازاریابی هستند .آنچه همه ما باور داریپپم ایپپن اسپپت کپپه سپپرانجام مپپدل
استراتژ 
بوکار و مدل توزیع بپپازمتن
یتواند با توفندگی در بازاریابی و مدل کس 
سنتی نرمافزار نم 
تهایی دست پیدا کنید کپپه بپپه هپپر شپپیوهی
یتوانید به افراد ،جاها و شرک 
رقابت کند .م 
دیگری غیر ممکن است .با بکارگیری این محیط نو بهترین فروشندگان شما ،کاربر شپپما
یشوند تا از شما پشتیبانی کنند .بازمتن دربارهی لینوکس یا اکلیپس نیسپپت .جهپپانی
م 
مهای مپپدیریت
مهای عامل گرفته تا سیسپپت 
موازی است برای گسترش نرمافزار از سیست 
مهای
پایگاههای داده رابطهای ،سرور برنامههای کاربردی ،سیستم مدیریت محتوا ،سیست 
بوکار ،مدیرت ارتباط با مشتری و برنامههای برنامهریزی منابع سپپازمانی
هوشمندی کس 
یشوند.
که همگی روی این زیرساخت نو ساخته م 

این نوشته برگردانی است از:
Howells,Ian. 10 Rules of Open Source Marketing
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