داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﺗﺲ اپ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮش ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺶ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎن واﺗﺲ اپ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺎن اﮐﺘﻮن ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎﻫﻮ و ﺟﺎن ﮐﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن واﺗﺲ اپ از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدم راه ﯾﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﮑﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ
ﺷﻮد.
ﻣﻮﺳﺲ

ﺟﺎن ﮐﻮم از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﻓﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر و
ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﻦ ﺧﻮزه راه ﯾﺎﻓﺖ و دوره ی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪ.
او زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻓﻌﻠﯽ اش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﯾﺎﻫﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ را در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪه ی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺑﻪ
ﺳﺮﺷﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .دو
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ی آﺳﺎن و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻮد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،روﯾﺎی ﻫﺮ دو ﻣﻮﺳﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﺎن و ﺟﺎن در ﺳﺎل  2009واﺗﺲ آپ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ را ﺑﺮای آن دﯾﺪﻧﺪ.
ﮐﻮم ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻫﺮ دو ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
وﺿﻌﯿﺘﺶ را ﮐﻨﺎر اﺳﻤﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻮم آﻧﻘﺪر
ﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ٖآﻣﺎده ی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ آﮐﺘﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ او روﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2009
ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ واﺗﺲ اپ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اپ اﺳﺘﻮر راه ﯾﺎﻓﺖ و دو ﻣﺎه ﭘﺲ از آن ﻧﺴﺨﻪ ی ﺑﻠﮏ ﺑﺮی

آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺟﺎن و ﺑﺮاﯾﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪ ﺷﺎن را
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ی  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ی واﺗﺲ اپ ﺑﻮد .و اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺎه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮاﮐﺖ را
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎن واﺗﺲ اپ ﻣﯽ دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و

ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ واﺗﺲ آپ
ﻫﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ در ﯾﺎﻫﻮ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﮑﻪ ﯾﺎﻫﻮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی دارد ،ﻣﺬاﮐﺮات زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ داﺷﺘﻪ از اﯾﻦ رو ﻫﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ

داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را از واﺗﺲ اپ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ واﺗﺲ اپ ﺗﻨﻬﺎ  55ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺎﻟﮏ واﺗﺲ اپ ﺷﺪه و ﻫﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک
واﺗﺲ آپ در ﻓﻮرﯾﻪ ی  2014ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  19ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک درآﻣﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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