وب در وب

گفتگو با سید عباس حقایقی
توسعهدهنده مفاتیح نفیس

آقــای ســید عبــاس حقایقــی بــا اینکــه تخصــص کاریشــان چیــزی غیــر از تولیــد برنامههــای موبایــل بــود تصمیــم گرفتنــد
بــه همــراه همســر خــود یــک نیــاز اساســی از کاربــران دســتگاههای همــراه را رفــع کننــد .نتیج ـهی ایــن تصمیــم منجــر بــه
تولیــد برنامـهی مفاتیــح نفیــس شــد .بــا ایشــان بــه گفتگــو نشســتیم تــا دربــارهی محصــول پرطرفدارشــان ،تفکــرات پشــت آن
و آینــدهای کــه در انتظــار دارد صحبــت کنیــم.

؟

بــا توجــه بــه کثــرت برنامههــای مذهبــی موجــود ،چــه زمانــی حــس کردیــد کاربــران بــه برنامههایــی
مثل مفاتیح نفیس نیاز دارند و تصمیم به ساخت آن گرفتید؟
تخصــص و کار اصلــی مــن گرافیــک  UIو ظاهــر وبســایتها و نرمافزارهــای وینــدوز بــود .بــا توجــه بــه شــروع توجــه و اقبــال عمومــی
بــه ســمت نرمافزارهــای گوش ـیهای تلفــن همــراه ،تصمیــم گرفتــم گرافیکــی رو بــرای یــک نرمافــزار اندرویــدی طراحــی کنــم چــون
حــدس م ـیزدم کمکــم مشــتریهای مــن ایــن تقاضــا رو هــم از مــن دارنــد کــه بــرای نرمافزارهــای تلفــن همــراه  UIطراحــی کنــم.
کار رو کــه شــروع کــردم دیــدم بــه دلــم نشســت و تصمیــم گرفتــم کــه برنامهنویســی کار رو هــم انجــام بــدم .دلیــل انتخــاب مفاتیــح
هــم ایــن بــود کــه باالخــره جــزء کتابهــای مــورد نیــاز جامعــه ماســت .حساســیت مــن روی تجربــه کاربــری مخاطبــان نرمافزارهــا
بــود و فکــر میکنــم کــه الاقــل تــا اون موقــع نرمافــزار مفاتیحــی کــه یــک تجربــه لذتبخــش و ســاده رو بــه کاربــران ارائــه کنــه
وجــود نداشــت.
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؟

غیــر از شــما و همســرتون خانــم ســعادتفرد ،شــخص دیگــهای هــم نقشــی تــوی توســعه و نگهــداری
این برنامه داشته؟
خیر .فقط بنده و همسرم این نرمافزار رو تولید کردیم.
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؟

از زمــان شــکلگیری ایــده اولیــه تــا زمانــی کــه تصمیــم گرفتیــد کار رو بــه شــکل عملــی پیــاده کنیــد
چه اطالعات ،امکانات و مواردی رو بررسی کردید تا بتونید یک شروع مناسب داشته باشید؟
همانطــور کــه گفتــم از ابتــدا قصــد مــن برنامهنویســی نبــود .وقتــی کــه وسوســه شــدم خــودم کار رو انجــام بــدم همــه چیــز رو از صفــر
شــروع کــردم .البتــه تجربــه برنامهنویســی داشــتم و خیلــی ســریع بــه جــاوا مســلط شــدم .کل کار از طراحــی گرافیــک تــا جمـعآوری
دیتــا و اصــاح اون و برنامهنویســی کار و نهایتــا ارائــه نســخه اولیــه حــدود  ۳هفتــه طــول کشــید کــه در بیــن دو تــرم تحصیلــی انجــام
دادم و بعــد از اون درگیــر درس شــدم و تــا تابســتان نتونســتم برنامــه رو اصــاح کنــم.

؟

وب در وب

لحظاتــی تــوی ســاخت ایــن کار داشــتید کــه انگیــزه شــما رو کــم کنــه؟ مثــل اجــرای فنــی ،بــودن
نمونههای مشابه یا نگرفتن نتیجه مطلوب؟
خــب طبیعتــا ایــن لحظــات در هــر کاری وجــود دارد .مهــم اینــه کــه بــا تــوکل بــه خــدا و تــاش بــه هــدف خودمــون نزدیــک بشــیم.
نرمافــزاری کــه مــن تولیــد کــردم در برخــی از قســمتها از چیــزی کــه دوســت داشــتم فراتــر رفــت و برخــی از بخشهــا رو هــم
نتونســتم پیــاده کنــم امــا دلســرد نشــدم .یــک دلیلــش ایــن بــود کــه فــاز اولــی کــه در نظــر گرفتــه بــودم زیــاد طوالنــی و پیچیــده نبــود
و قــرار نبــود وقــت زیــادی از مــن بگیــره.

؟

فکر میکنید به اهداف اولیهای که برای این کار در نظر گرفته بودید رسیدید؟
الحمــدهلل بســیار بیشــتر از اون چیــزی کــه فکــرش رو میکــردم شــد .مــن بــا خــودم حســاب کــرده بــودم کــه اگــه ایــن
نرمافــزار رو در  ۱۰۰۰نســخه بتونــم عرضــه کنــم ،کار موفقــی بــوده ولــی
بعــد از انتشــار ،طــی شــش مــاه اولیــه  ۱۰هــزار نســخه نصــب شــد کــه بســیار
خوشــایند بــود .بعــد هــم تصمیــم گرفتــم نرمافــزار رو بــه طــور رایــگان عرضــه
کل کار از طراحی گرافیک تا جمعآوری
کنــم و االن بیــش از  ۵۰۰هــزار نصــب فعــال دارد.

دیتا و اصالح اون و برنامهنویسی کار و نهایتا
ارائه نسخه اولیه حدود  ۳هفته طول کشید که
در بین دو ترم تحصیلی انجام دادم و بعد از
اون درگیر درس شدم و تا تابستان نتونستم
برنامه رو اصالح کنم.

؟

مفاتیــح نفیــس شــاید مشــکل خاصــی نداشــته باشــه،
امــا از بهروزرســانی اون بیشــتر از یــک ســال میگــذره،
بــا توجــه بــه وجــود  ۵۰۰هــزار کاربــر ،برنامـهای بــرای اضافــه کــردن
ویژگیهای جدید به این اپلیکیشن ندارید؟
متاســفانه فعــا بــه علــت مشــغلههای تحصیلــی امــکان توســعه نرمافــزار
رو نــدارم .البتــه چــون ایــن کار اول مــن هــم بــود ،بــه لحــاظ پایــه و بنــای
کدهــای نرمافــزار ضعفهایــی وجــود داره کــه توســعه اون را دشــوار میکنــه .بیــش ازصــد ایمیــل دریافــت کــردم و پیشــنهادهای
زیــادی بــرای توســعه نرمافــزار وجــود داره و امیــدوارم بتوانــم روزی اونهــا رو انجــام بــدم.

؟

تصمیــم خودتــون بــرای ادامــه مســیر چیــه؟ در آینــده قــراره پروژههــای جدیــدی رو از شــما ماننــد
مفاتیح نفیس ببینیم یا نه؟
راســتش رو بخوایــد فکــر میکنــم بــازار نرمافزارهــای تلفــن همــراه پیشــرفت زیــادی کــرده ،هــم بــه لحــاظ کمیــت و هــم کیفیــت.
بــه خاطــر همیــن رقابــت نســبت بــه دو ســه ســال گذشــته ســختتر شــده اســت .اگــه بخــوام تــوی ایــن بــازار دوبــاره فعالیــت کنــم
حتمــا در قالــب یــک تیــم کار رو انجــام مـیدم نــه بــه صــورت انفــرادی.

؟

چــرا بــازار هــدف خودتــون رو اندرویــد قــرار دادیــد؟ هدفــی بــرای بــردن ایــن پروژههــای دیگــر
سیستمها مثل ویندوز یا آیاواس ندارید؟
زمانــی کــه ایــن نرمافــزار تولیــد شــد بخــش اعظــم بــازار ایــران در اختیــار اندرویــد بــود و همچنــان نیــز هســت .بنابرایــن خیلــی طبیعیــه
کــه اندرویــد گزینــه اول مــا باشــه .امــا فکــر میکنــم اگــر بخواهیــم نــگاه بلنــد مــدت داشــته باشــیم قطعــا بایــد بــه ســمت وینــدوز یــا
آیاواس هــم بریــم .یــک پــروژه بــزرگ و موفــق بایــد تــا جایــی کــه میتونــه گــروه بیشــتری از مخاطبــان رو پوشــش بــده.
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؟

چــرا معمــوال برنامههــای ایرانــی رو تنهــا در فروشــگاههای نرمافــزاری ایرانــی میبینیــم؟ چــه مانعــی
برای منتشر کردن برنامه در فروشگاه رسمی گوگل سر راه شماست؟
اولیــن و مهمتریــن دغدغــه ،بحــث چگونگــی درآمدزایــی هســت .در فروشــگاههای ایرانــی بــه راحتــی امــکان تســویه حســاب وجــود داره
درحالــی کــه در فروشــگاه گــوگل ایــن امــکان وجــود نــداره یــا بــه ســختی فراهــم میشــه .تحریمهــای گــوگل و کنــد بــاز شــدن پلــی
اســتور و دردســرهایی از ایــن قبیــل هــم باعــث میشــه از خیــر گذاشــتن نرمافــزار در فروشــگاههای جهانــی بگذریــم .البتــه باتوجــه بــه
نــوع مخاطــب نرمافــزار مفاتیــح کــه بــرای کاربــران ایرانــی موضوعیــت داره ،نیــازی هــم بــه انتشــار آن در گــوگل پلــی احســاس نمیکــردم.

؟

بــا اینکــه بــرای بســیاری از خانوادههــای ایرانــی دغدغــه فرهنــگ خــاص ایرانــی اســامی مــا مطرحــه
امــا کمتــر نتیجــه و خروجــی مطلوبــی از کارهــای فرهنگــی مرتبــط میبینیــم .دلیــل ایــن اتفــاق چــی
میتونه باشه؟
فکــر میکنــم مشــکل اصلــی بــه بحــث کیفیــت ســرمایهگذاری بــر میگــرده .چــه ســرمایهگذاران خصوصــی و چــه دولتــی ،تعریــف
دقیــق و مشــخصی از فعالیــت در ایــن فضــا را نــدارن و تمایلــی هــم بــرای آشــنایی بــا ایــن فضــا نشــان نمـیدن .خیلــی مشــکل بتــوان

؟

بــه نظرتــون چــه موانعــی بــرای موفقیــت در حــوزهی کســب و کارهــای اینترنتــی یــا نرمافــزاری در ایــران
وجود داره؟
ایــن فضــا هنــوز در ایــران نوپاســت ولــی ســمت و ســوی خوبــی داره .مــن برآینــد کلــی کســب و کارهــای اینترنتــی رو در ایــران مثبــت
ارزیابــی میکنــم و آینــدهی روشــنی رو براشــون میبینــم .البتــه عــدم آشــنایی و آمــوزش کافــی در ایــن زمینــه همیشــه مشکلســاز
بــوده .نمیشــه چشــم بســته وارد ایــن فضــا شــد و انتظــار درآمدزایــی در
مقابــل کاری کــه انجــام نمیشــه رو داشــت.

؟

فضــا و کیفیــت اپلیکیشــنها و برنامههــای تولیــد
داخــل رو چطــور میبینیــد؟ چطــور میشــه باعــث
رشد و تقویت این حوزه شد؟
همونطــور کــه عــرض کــردم اپلیکیش ـنهای ایرانــی نســبت بــه دو ســه ســال
گذشــته هــم بــه لحــاظ تعــداد و هــم کیفیــت رشــد خوبــی داشــتن .بزرگتریــن
مانــع بــرای تولیــدات خــوب رو کارهــای فــردی میدونــم .بایــد جوانــان خــوش
ذوق و فعــال بــا هــم تشــکیل تیــم بدهنــد و کار کنــن .اگــه ســرمایهگذاران
خــوش فکــر هــم بــه ایــن تیمهــا کمــک کنــن حتمــا پیشــرفتهای
چشــمگیری رو خواهیــم داشــت.

وب در وب

کســی رو راضــی کــرد کــه مثــا  ۱۰۰میلیــون تومــان بــرای یــک پــروژه بــازی موبایــل هزینــه کنــه در حالیکــه اگــه بــه آمــار و ارقــام
هزینهکردهــای فرهنگــی در غــرب نــگاه کنیــم واقعــا سرســامآوره و اصــا قابــل قیــاس بــا ســرمایهگذاریهای فرهنگــی مــا نیســت.
هــر چــه اتفــاق در ایــن حــوزه میافتــه بــه صــورت شــخصی و توســط نهادهــای مردمیــه کــه قطعــا نمیتونــن حجــم قابــل توجهــی
تولیــد فرهنگــی بــا کیفیــت داشــته باشــن.

بزرگترین مانع برای تولیدات خوب
داخلی در حوزه اپلیکیشن رو کارهای فردی
میدونم .باید جوانان خوش ذوق و فعال
با هم تشکیل تیم بدهند و کار کنن .اگه
سرمایهگذاران خوش فکر هم به این تیمها
کمک کنن حتما پیشرفتهای چشمگیری رو
خواهیم داشت.
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خیلیهــا ممکنــه ایدههــای جدیــدی بــه ذهنشــون برســه یــا عالقــه بــه ایــن کار داشــته باشــن امــا بــه
دالیــل گوناگــون مثــل نگذرانــدن آموزشهــای مناســب بــرای طــی کــردن مراحــل اجرایــی ،ایــن ایدههــا
فرامــوش بشــن .بــرای تبدیــل ایدههــای نــاب بــه محصــول و موفقیــت یــک کســب و کار نرمافــزاری از نقطـهی صفــر
فرآیند تا قلهی موفقیت چه پلههایی وجود داره و چه نکاتی به نظرتون باید رعایت بشه؟
مــن فکــر میکنــم همـهی مــردم ایــده دارن .خیلــی از ایدههایــی کــه اجــرا میشــن رو خیلیهــا پیشتــر از ایــن داشــتهاند .تنهــا فرقشــون
ایــن بــوده کــه یــک عــده ایــن ایــده رو اجــرا کــردن و عــده دیگــه فقــط ایــده داشــتن و اجــرا نکــردن .نمیخــوام بگــم کــه ایــده خــوب داشــتن
مهــم نیســت امــا ایــده فقــط جرقــه اولیــه کاره .بایــد همــت کــرد و در جهــت رســیدن بــه موفقیــت تالش کــرد .ایــده مفاتیــح نفیس یــک ایده
کامــا تکــراری بــود .درواقــع بــه لحــاظ ایــده و محتــوا هیــچ چیــز جدیــدی وجــود نداشــت بلکــه اجــرای موفقتــر یــک ایــده قدیمیتــر بــود.
بنابرایــن مهــم اینــه کــه کار انجــام بشــه .اینقــدر نبایــد خودمــون رو درگیــر ایــده کنیــم .همیــن کــه یــک نیــاز ســاده رو برطــرف کنیــم کافیه.
بــرای انجــام کار هــم حتمــا بایــد یــک پلــن و برنامــه مشــخص از آن چــه کــه فکــر میکنیــم بایــد اتفــاق بیفتــه ،طراحــی کنیــم .در مرحلـهی
بعــد بایــد ســرمایه و نیــروی انســانی الزم تامیــن بشــه و حتمــا کار بــه صــورت فــاز بــه فــاز انجــام بشــه .شــما اگــه نســخه فعلــی اینســتاگرام
رو بــا نســخههای ابتدایــی آن مقایســه کنیــد متوجــه میشــید کــه اینســتاگرام اولیــه خیلــی خیلــی ســاده و ابتدایــی بــوده .همچنیــن بــا
توجــه بــه گســتردگی اســتفاده از دســتگاههای همــراه در همــه اقشــار ســنی و همــه مناطــق جغرافیایــی ،بــازار بســیار مناســبی در انتظــار
توســعهدهندگان قــرار داره و اگــه کارهــای باکیفیتــی تولیــد بشــه و مراحــل پیــش تولیــد و پــس تولیــد مثــل تبلیغــات و  ...هــم انجــام بشــه
بــه لطــف خــدا موفقیتآمیــز خواهــد بــود.
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سخن پایانی
مفاتیــح نفیــس بــا توجــه بــه شــرایط تولیــد ،رابــط کاربــری ،امکانــات و کیفیــت پیادهســازی و همچنیــن عــدم ادامــه توســعه از
ماهنامـهی وب نمــرهی  3از  ۵را میگیــرد .در صورتــی کــه نیــاز داریــد کتــاب مفاتیــح را روی گوشــی خــود بــه همــراه داشــته باشــید،
مفاتیــح نفیــس میتوانــد یکــی از بهتریــن پیشــنهادات باشــد .در پایــان بــرای آقــای حقایقــی و خانــم ســعادتپناه آرزوی موفقیــت و
پیشــرفت روزافــزون داریــم.
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با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما ،اگر صحبت پایانیای دارید بفرمایید.
از شــما بابــت فراهــم آوردن ایــن موقعیــت بــرای بنــده تشــکر میکنــم و امیــدوارم کــه همــه دوســتانی کــه قصــد دارن در
ایــن فضــا کار کنــن موفــق باشــن.

