داﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ اول :ﺳﻮﭘﺮاپ ،ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺳﻮﭘﺮاپ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭼﺎﻗﻮی ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪاﺑﺰاری از ﭼﺮاغﻗﻮه ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺣﺴﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺎ را از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺜﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ.
ﺷﺒﺎﻧﻪروز
ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
ِ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی ویﭼﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻼﯾﻦ روزﻣﺮه ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ،ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻﻫﺎ
روزﻣﺮه )از ﻏﺬا ﺗﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ و از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ( ،ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎزی ،اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ
و ﺧﺪﻣﺎت
ّ
دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ و … ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی واﺣﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﮐﯿﻒﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﯿﻒﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ او ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی »ﻗﺼﻪ ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ« ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻇﻬﻮر اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﭼﯿﻦ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺪکاﻧﺪک ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﻓﺰودن ﭼﺎﺷﻨﯽ
ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوان ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻻزارﯾﺪﯾﺲ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ در ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  2010و در ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،در

وﺻﻒ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

»ﺳﻮﭘﺮاپﻫﺎ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺪون
آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ… .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎدی و
روزﻣﺮة ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮕﺮدد«.
ﻻزارﯾﺪﯾﺲ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻠﮏﺑﺮی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻠﮏﺑﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،اﯾﻨﺒﺎﮐﺲ و… اراﺋﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﭘﺮاپ ﺗﻮﺘﺮ در ﺑﻠﮏﺑﺮی
اﻋﻼن ﺗﻮﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در اﯾﻨﺒﺎﮐﺲ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺗﻮﺘﺮ ﺷﻮد ،از ﻣﻨﻮﯾﯽ داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺒﺎﮐﺲ ،ﺗﻮﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺴﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ
دﯾﮕﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزارﯾﺪﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺳﺮ داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Ebayدر ﺑﻠﮏﺑﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎرﺑﺮ در
ﯾﮏ ﺣﺮاج ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ زﻣﺎن ﺣﺮاﺟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻠﮏﺑﺮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎدآوری
ﺷﻮد.
اﯾﻦ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻزارﯾﺪﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم

اﻣﺮوزﯾﻦ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺑﻠﮏﺑﺮی ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »وﯾﭽﺖ« در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت
ِ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ
»ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎدی و روزﻣﺮه« ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﭙﯽ ،ﮔﺮب ،ﮔﻮﺟﮏ ،ﻻﯾﻦ و… .ﺑﻪ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی
ِ
ﺑﺎزار آﻣﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،اﻋﻢ از ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا ،ﭘﺮداﺧﺖ

آﻧﻼﯾﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و … را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ در اﮐﻨﻮن در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در
ﺟﻮﻫﺮه وﺟﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﭘﺮاﭘﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران آﻧﻬﺎ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮه اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ،
ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ داﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮاپ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و
اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﺑﺨﺶ دوم :ﺣﺮﮐﺖ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﮐﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ در
 ۱۵روز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺬب ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ ای در ذﻫﻦ آﻟﻦ زﻧﮓ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﻦ را ﺗﻐﺮ داد.
آﻟﻦ زﻧﮓ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺒﺪع ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻓﺎﮐﺲﻣﯿﻞ ﺑﻮده و در آن ﺳﺎل در
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺴﻨﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮد ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﮐﯿﮏ ،ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺴﻨﺖ،
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺴﻨﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺴﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد» :اﻵن اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪه«.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۰آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ  ۱۰ﻧﻔﺮهای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی آن ﺗﺠﺮﺑﻪ وﯾﮋهای
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۱ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﺘﻦ–ﻣﺤﻮر
ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﺴﯿﻦ ) (Weixinرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺎﻣﺮﺳﺎن ﮐﯿﮏ ،در آﻏﺎز ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﯿﻢ آﻟﻦ زﻧﮓ ﻓﺸﺎری ﺟﺪی را از ﺳﻮی ﺗﻨﺴﻨﺖ

ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﺴﻨﺖ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن  QQرا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺮاری

و در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،زﻧﮓ و ﺗﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮه ﺗﺨﯿﻞ و اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۲.۰وﯾﺴﯿﻦ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪ  ۲.۵ﻧﯿﺰ
در آﮔﻮﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد

ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮ
وﯾﺴﯿﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﺷﺪی اﻧﻔﺠﺎری را در
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Shakeﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻫﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﻮﺷﯽ
ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﺪ .اﺑﺘﮑﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی
ﺟﺬاﺑﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺶ  QRﮐﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن »ﻣﻮﻣﻨﺖ« ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽداد.
ﻧﻤﻮدار  :۱ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ویﭼﺖ )ﻣﯿﻠﯿﻮنﻧﻔﺮ( از ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺗﺎ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل
۲۰۲۰

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور ﭼﻨﺎن زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ آﻟﻦ زﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن را ﺑﺎ
ﻧﺎم »وی ﭼﺖ« رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ وی ﭼﺖ ﻧﯿﺰ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺬاﺑﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﭘﺎﮐﺖ ﻗﺮﻣﺰ )ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﻮل
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ( ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و … ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۴ﻧﯿﺰ وی ﭼﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺪی وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ دﻫﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ
ویﭼﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮﭘﺮ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ویﭼﺖ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وی ﭼﺖ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺎت؛ از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎزی،
ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و … را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در
ﭼﯿﻦ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮑﻪ ویﭼﺖ اﺳﺖ .ویﭼﺖ ﻫﻤﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻤﻮدار  :۲ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻮﭘﺮاپ ویﭼﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
ویﭼﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎدل ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ۱اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ویﭼﺖ از  ۲۰۱۲ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ
ﻓﺼﻞ ﺳﺎل  ۲۰۲را ﻧﺸﺎن داده و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ۲ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﭽﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﻧﺮخ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل آن ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﺴﺎب
ﻋﻠﯽﭘﯽ را در ﺳﺎل  ۲۰۰۴راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﺋﻮﺑﺎﺋﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ِ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﻮل ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ را ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮدهﺑﻮد ،ﻋﻠﯽﭘﯽ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽداد.
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﻠﯽﭘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻮﻟﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ،وﺟﻮد اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﭼﯿﻦ ارزانﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺒﮑﺔ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻋﻠﯽﭘﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و وارد ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽﭘﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽای را در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﺾ آب ،ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﻋﻠﯽﭘﯽ ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ  QRﮐﺪ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی و آﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ ﭘﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از  QRﮐﺪ و اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ارزان ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺰ ،دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ
روﻧﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎب دادﻧﺪ .رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ارزش آن در ﺳﺎل
 2013از ﭘﯽ ﭘﺎل ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﮐﺎرﺑﺮان واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯽﭘﯽ از  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ
ﮔﺬﺷﺖ.
اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮده وام ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزار ﭘﻮل ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و … .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .از ﺳﻮی
ﻋﻠﯽﭘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در
دﯾﮕﺮ
ِ
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وی ﭼﺖ اﺑﺘﮑﺎر
ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﻋﻠﯿﭙﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را در ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

ﻧﻤﻮدار  :۳ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ( درﭼﯿﻦ – ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل
۲۰۱۹
ﺗﻼش ﻋﻠﯽﭘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از »ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽﭘﯽ« ﺑﻪ
»زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﻠﯽﭘﯽ« ﺗﻐﺮ داد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺮوزه ﻋﻠﯽﭘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از  ۲۷ارز ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
 ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را از ﮐﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﭼﯿﻦ و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻮﺗﻮری در ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ و
ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﮔﺎﻫﺎ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻﯾﯽ را از ﻣﺴﺎﻓﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﺮﯾﻢ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ درون–ﺷﻬﺮی راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﻮﺟﮏ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ رﯾﺸﻪ در ﻟﻐﺖ اوﺟﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻮﺗﻮری دارد.
ﮔﻮﺟﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ  20ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻮﺗﻮری آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان و راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﯾﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻮﺗﻮری ﺣﻞ ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺟﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد  ۲۰۰راﻧﻨﺪه را در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﮐﺮﯾﻢ از اﻟﮕﻮی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺮب و اوﺑﺮ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ را ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﮔﻮﺟﮏ اراﺋﻪ ﺳﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺠﺰا و ﻫﻤﺰﻣﺎن،

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻮﺗﻮری را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ
ﺷﺒﮑﻪای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﮏﺷﺎخ اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻨﺴﻨﺖ را در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺧﻮد داﺷﺖ.

ﮔﻮﭘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﺣﻮزه
در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﯿﻒﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ِ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ  QRرا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎ

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ  GPSوارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪ.

رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﻮﺟﮏ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ

ﺑﺮ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ۲۹.۲ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺪوﻧﺰی را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ،
ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن راﻧﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﮔﻮﺟﮏ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﻏﺬا ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزار ﺧﻮد را در  ۲۰۴ﺷﻬﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی وﯾﺘﻨﺎم ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش دادهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻠﺖ« ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ رﺷﺪی ﺳﺮﯾﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺪوﻧﺰی داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮب –ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ دارد– ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮐﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب اول ﻣﺮدم اﻧﺪوﻧﺰی اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  2012اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﺰی ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ اذﯾﺖ و آزار ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽراﻧﯽ
ﺷﺪهﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﺪه اﯾﺠﺎد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺮب در ﻣﯿﺎن دو داﻧﺸﺠﻮی اﻫﻞ
ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺘﻮﻧﯽ و ﻫﻮﺋﯽﻟﯿﻨﮓ ﺷﺪ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ  MBAداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻫﻮﺋﯽﻟﯿﻨﮓ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﺰی ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
راﻧﻨﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ دو داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮب ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻔﺮ

ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و … اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ اﯾﺪه را در رﻗﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻫﺎروارد اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﯾﺰه
ِ
ﻣﺎیﺗﮑﺴﯽ در ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲آﻏﺎز
۲۵ﻫﺰاردﻻری ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺳﺘﻘﺒﺎل راﻧﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮده و دو ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ اﯾﺪه

ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ورق ﺑﺮﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺮب آﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﻮب
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ  ۸ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش و در ﻫﺮ روز دهﻫﺰار ﺳﻔﺎرش ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  2014اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﺷﺪ
و ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ روزاﻓﺰون را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺗﮏﺷﺎخﻫﺎی ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻری والاﺳﺘﺮﯾﺖژورﻧﺎل ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.

ﮔﺮبﭘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﯿﺰ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ
ِ
ﺧﺎرج از ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮔﺮب ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ،
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ ﮐﻮدو را ﺧﺮﯾﺪه و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد ادﻏﺎم ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ،
ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع ﺧﺪﻣﺎت ﻓﯿﻦﺗﮏ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺮب ﺑﻮد .ﮔﺮب ،در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻏﺬا ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ،
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و … .را ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﺳﺎل  2019ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮب در ﻧﻮآوری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت ﭘﺮوژه ﮐﺎرت
ﺑﺪون ﺷﻤﺎره را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آﺳﯿﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽای را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ارزش ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮب – ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ– ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﺶ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﯿﺐ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﻮﺟﮏ را ﺑﺨﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲.۸ ،۲۰۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن راﻧﻨﺪه ﻓﻌﺎل و  ۱۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ
و در  ۳۳۰ﺷﻬﺮ از  ۸ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ  ۵زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ» :ﻻﯾﻦ« ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﺤﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﻣﺎرچ  ،۲۰۱۱زﻟﺰﻟﻪای  ۸.۹رﯾﺸﺘﺮی در ژاﭘﻦ رخ داد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ  ۳۰ﻓﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۸۰۰۰ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ژاﭘﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روی آوردن
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺷﺪ.

ﻧﻤﻮدار  :۴ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻻﯾﻦ در ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ،NHN Japanﺷﻌﺒﻪای از Naver
–ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺮهای– ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻻﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻻﯾﻦ ۵۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ﺗﻤﺎس و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻋﻬﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ۴ ،ﺑﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﺎﻧﻮو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۳و
 ۲۰۱۴ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻻﯾﻦﭘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺳﺮوﯾﺲ
ِ
ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ را ﻣﯽداد.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﻧﺪازه اﺻﻠﯽ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻻﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ۶۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﺳﺎل ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻻﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﺎ اوﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .در آورﯾﻞ  ۲۰۱۵ﻻﯾﻦ
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻨﺪی در رﺷﺪ

ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﺴﺨﺔ ژاﭘﻨﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻻﯾﻦ از ﺗﺎﮐﺴﯽ،
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻏﺬا ،ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ،وﯾﺪﯾﻮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮ را ﯾﮏﺟﺎ

اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن» :ﻣﻬﺴﺎ ﻧﻮری زﻧﻮز« )اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ( و »اﻣﯿﺮرﺿﺎ رﺷﯿﺪﺧﺎﻧﯽ« )اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ(.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

