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بدون شــک نقشی که فیس بوک در عرصه فراگیر شدن 
شــبکه های اجتماعی و قدرتمندتر شــدن رســانه های 
اینترنتــی، دارد به هیچ عنوان قابل انکار نیســت. ظهور 
فیس بوک در میان افراد باعث شــد که مفهوم برقراری 
ارتباط آســان و بدون محدودیت، شــکل بگیرد. عامل 
اصلــی این تحول مــارک زاکربرگ، موســس و بنیان 
گذار فیس بوک اســت. در ۴ فوریه ســال ۲۰۰۴ مارک 
 the� هبرنامه نویســی وب ســایت جدیــدی را بــا دامن

 facebook.comشــروع کرد. چهار نفر از دوستانش 

)ادواردو ساورین، اندرو مک کالم، کریس هیوز و داستین 
موســکوویتز( او را در ایــن کار همراهی می کردند. این 
وب سایت در ابتدا برای دانشگاه هاروارد طراحی شد؛ اما 
مدتی بعد در کالج ها و دانشــگاه های دیگر هم توســعه 
یافت. پروژه اجتماعی آن ها خیلی ســریع رشــد کرد و 
مارک تصمیم گرفت دانشــگاه را ترک کند و تمام وقت 
خود را به این وب ســایت اختصــاص دهد. در این زمان 
فیس بوک به روی تمامی دانشــجویان باز شــد. شرط 
اصلی داشــتن یک ایمیل قابل  دسترس آموزشی بود و 
هنگام ثبت نام کاربران باید یک فرم اطالعات شــخصی 
را پر می کردند و یک عکس از خودشان به عنوان تصویر 
نمایه می فرســتادند. اگر کســی به جــای عکس واقعی 
خود از آواتار اســتفاده می کرد، پروفایلش حذف می شد. 
در تابستان همان ســال مارک با پیتر تیل مالقات کرد 
و توانســت او را راضی کند مبلــغ ۵۰۰ هزار دالر روی 
فیس بــوک ســرمایه گذاری کند. او و تیمــش به خانه 
کوچکــی در پالوآلتو نقل مکان کردند که تبدیل به دفتر 

کاری آن ها شد. 

طلوع فیس بوک	

هنگامی که زاکربرگ و شــریکش ادواردو ساورین متوجه 
شــدند که ۴۰۰۰ کاربر در فیس بوک نام نویســی کرده اند، 
تصمیم گرفتند برنامه نویســان جدیدی به خدمت بگیرند. 
یکی از این افراد همســایه مارک، دارن مسکوویتز بود که 
قبل از این سرویس فیس بوک را برای دانشجویان دانشگاه 
کلمبیا، استنفورد و ییل راه اندازی کرده بود. مارک قصد داشت 
دوباره به دانشگاه برگردد؛ ولی با پیشرفت فیس بوک از این 
کار منصرف شد و تصمیم گرفت در کالیفرنیا بماند. در اولین 
عرضه سهام فیس بوک ، مارک زاکربرگ با ۵۰۳.۶ میلیون 
سهم ۶۰ درصد آرای شرکت را از آن خود کرد و مرد شماره 
یک فیس بوک شــد. پس از او ادواردو ساورین با ۳۵ درصد 
و مســکوویتز با ۵ درصد آرا در رتبه های بعدی شرکت قرار 
گرفتند. کریس هیوز هم به عنوان رابط مطبوعاتی فیس بوک 
انتخاب شد. در پایان سال ۲۰۰۴ شمار کاربران فیس بوک 
به بیش از یک میلیون کاربر رسید.  برای توسعه فیس بوک 
و تجهیز آن به امکانات جدید نیاز به سرمایه گذاری بیشتری 
بود. اکســل پارتنر و گریلوک پارتنر بــه ترتیب به میزان 
۱۲.۷ میلیــون دالر و ۲۷.۵ میلیــون دالر روی فیس بوک 
ســرمایه گذاری کردند. خیلی زود فیس بــوک از مرزهای 
دانشگاهی و آموزشی فراتر رفت و یک سال بعد وب سایت 
برای تمامی افراد باالی ۱۳ ســال آزاد شد. تب فیس بوک 
فراگیر شــده بود. مهم ترین ویژگی فیس بوک این بود که 
افرادی که در دنیای واقعی باهم دوست بودند، می توانستند 
به واســطه فیس بوک به طور آنالین باهم در ارتباط باشند. 
مخاطبان فیس بوک رشد چشــمگیری داشتند، ولی هنوز 

مشخص نبود شرکت به چه طریقی می خواهد کسب درآمد 
کنــد. اولین ایده آگهی های تجاری و تبلیغاتی بود. با توجه 
به اینکه مخاطبان فیس بوک اطالعات کاملی از خودشان 
در اختیار این ســایت می گذاشتند، مشخص بود هرکسی 
به چه تبلیغاتی مرتبط می شــود. گرچه زاکربرگ عالقه ای 
نداشت صفحات وب سایتش را از آگهی های تجاری پر کند. 
هنگامی که شمار کاربران فیس بوک از مرز ۵۰ میلیون نفر 
گذشت، شرکت های بزرگ برای خرید آن با هم به رقابت 
پرداختند. یاهو با پیشــنهادی ۹۰۰ میلیون دالری در صدر 
خریداران قرار گرفت ولی زاکربرگ با هیچ کدام موافقت نکرد

فیس بوک چگونه درآمدزایی می کند؟	

در ســال ۲۰۱۳ حجم معامالت در گــردش فیس بوک 
۷.۸۷ میلیارد دالر و ارزش خالص درآمد این شــرکت به 
۱.۵ میلیارد دالر می رسید. نرخ رشد این شرکت نیز طی 

سه سال شش برابر شده بود.
درآمد اصلی فیس بوک از تبلیغات متنی در صفحات شبکه های 
اجتماعی به دست می آید. تعداد روزافزون کاربران و زمانی 
که آن ها در این وب ســایت صرف می کنند، به درآمدهای 
حاصل از تبلیغات تبدیل  شــده است. ۸۵٪ درصد از جریان 
نقدی درآمد شرکت در سال گذشته از طریق تبلیغات متنی 
به  دســت  آمده است. مابقی درآمد فیس بوک هم به واسطه 
خریدوفروش  مجازی از طریق این وب سایت تأمین می شود.

خریـــد اینســـتاگرام، آکیولـــس ریفت
و واتس اپ	

مــارک زاکربــرگ یک استراتژیســت بزرگ اســت که 
شــرکت های مســتقل را خریداری می کند تــا زیر چتر 
فیس بوک به فعالیت های خود ادامه دهند. در آوریل ســال 
۲۰۱۲ او اینستاگرام را که بزرگ ترین برنامه اشتراک گذاری 
عکس های تلفن همراه است، خریداری کرد. اینستاگرام در 
آغاز یک اپلیکیشن iOS بود که توسط مایک کریگر و کوین 
سیستروم برنامه نویسی شده بود. در حال حاضر این برنامه 
برای سیستم عامل اندروید نیز در دسترس است. در ماه مارس 
سال ۲۰۱۴ او اقدام به خرید شرکت آکیولس ریفت و امتیاز 
هدست واقعیت مجازی کرد. این شرکت توسط پالمر فریمن 
الکی رهبری می شد و زاکربرگ برای خرید آن ۲۰۰ میلیون 
پول نقد پرداخت و ۲۳.۱ میلیون دالر از ســهام فیس بوک 
را واگذار کــرد. درصورتی که این شــرکت در آینده نقطه 
عطفی داشــته باشد، فیس بوک ۳۰۰ میلیون دالر دیگر نیز 
پرداخت خواهد کرد. در اکتبر ۲۰۱۴، مارک زاکربرگ پروژه 
واتس اپ را به مبلغ ۲۲ میلیارد دالر خریداری کرد که ۵۹.۴ 
میلیارد دالر آن نقد و مابقی از سهام فیس بوک پرداخت شد. 
واتس اپ یک اپلیکیشن مسنجر پیام رسان است که در سال 
۲۰۰۹ توسط یان کوم و برایان اکتون راه اندازی شده است.

ــد  ــه واح ــن ک ــت کوی ــورد بی ــال در م ــه ح ــا ب ــید، ت ــته باش ــر داش ــه خاط ــر ب اگ
ــه  ــر ب ــال حاض ــی در ح ــن واد پول ــم. ای ــت کرده ای ــت، صحب ــی اس ــول اینترنت پ
ــل شــده اســت و قیمــت هــر واحــد از  ــن ارز مجــازی در جهــان تبدی محبوب تری
 ، Cryptocurrency ایــن محبوب تریــن ارز مجــازی دنیــا )ارز مجــازی رمــزدار یــا
واســط مبادلــه ای اســت کــه از رمزنــگاری بــرای ایمنــی بخشــی بــه تراکنش هــا و 
کنتــرل تولیــد واحدهــای جدیــد اســتفاده می کنــد( حــاال ارزشــی بیــش از ۲ هــزار 
دالر دارد کــه بــه دلیــل طیــف وســیع مبــادالت بیــت کویــن توســط شــرکت هایی 
ــم  ــش، حج ــن افزای ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــون Coinbase و Kraken ص همچ
ــه ۳۲.۹۲  ــردش( را ب ــکه های در گ ــداد س ــن )تع ــت کوی ــازار بی ــی ب ــرمایه کل س
ــار در ســال ۲۰۱۳  ــرای اولیــن ب ــارد دالر می رســاند. ارزش ارز بیــت کویــن ب میلی
ــا  ــد ب ــه بع ــل، از آن ب ــک ســری از عوام ــل ی ــه دلی ــا ب ــید ام ــه ۱۰۰۰ دالر رس ب
ــی  ــره بلوک ــر زنجی ــی ب ــرویس های مبتن ــن و س ــت کوی ــد. بی ــه ش ــود مواج رک
ــده  ــع ش ــگاه داده توزی ــدل از پای ــک م ــتک، ی ــره بس ــا زنجی ــی ی ــره بلوک )زنجی
اســت کــه در ایجــاد بیــت کویــن بــه جهــان معرفــی شــد( بــا پشــتیبانی موسســات 
ــات  ــه ثب ــن، ب ــد در کشــور چی ــن جدی ــل وضــع قوانی ــه دلی ــن ب ــی و همچنی مال
ــه ارزش ۱۰۰۰ دالر رســید.  ــاره ب ــا پایــان ســال گذشــته، دوب بیشــتری رســید و ت
ــه  ــه هفت ــت. س ــته اس ــد داش ــداوم رش ــور م ــه ط ــن ب ــت کوی ــد، بی ــه بع از آن ب
پیــش، بیــت کویــن ارزشــی معــادل ۱۳۴۳ دالر داشــت و طــی ایــن مــدت زمــان 
ــن فقــط در  ــی رســید. بیــت کوی ــه قیمــت کنون ــا افزایــش ۵۰ درصــدی ب کــم ب
هفتــه گذشــته،۱۲ درصــد رشــد را تجربــه کــرده اســت. بیــت کویــن تنهــا ارز مــرز 
پایــه ای نبــوده کــه اخیــرا رشــد داشــته اســت. ارزش Ripple، ارز متمرکــزی کــه 
قــرار اســت بــه پروتــکل  دائمــی بانک هــای بــزرگ تبدیــل شــود، طــی مــاه اخیــر 
بیــش از ۱۰ برابــر افزایــش داشــته اســت وحــاال دومیــن ارز مــرز پایــه بــا ارزش در 
دنیاســت. Ethereum نیــز نــوع دیگــری از ارز مــرز پایــه اســت کــه در پلــت فــرم 
Blockchain�based Coputing Plat� ــی  ــره بلوک ــر زنجی ــی ب ــردازش مبتن )پ
 Ethereum .بــرای اســتفاده توســط برنامــه نویســان طراحــی شــده اســت )form

ــازار  ــا ارزش هــر واحــد ۱۳۰ دالر معاملــه می شــود و ارزش ســرمایه کل ب حــاال ب
آن کمتــر از ۱۲ میلیــارد دالر اســت. ارزش ایــن ارز طــی مــاه اخیــر بیــش از ۲ برابــر 
افزایــش داشــته اســت. بــا بررســی ایــن ارقــام بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه در 
حــال حاضــر در دنیــای ارزهــای مــرز پایــه، تنهــا بیــت کویــن حــرف اول و آخــر 
را نمی زنــد. امــروز، ارزش ســرمایه بــازار بیــت کویــن تنهــا ۴۷ درصــد از کل بــازار 
ارزهــای مــرز پایــه اســت امــا ایــن رقــم تــا چنــد مــاه پیــش بیــش از ۸۰ درصــد 
ــن نشــان از  ــت کوی ــر بی ــش چشــم گی ــه افزای ــد ک ــوده اســت. برخــی می گوین ب
»حبــاب« دارد. از آنجایــی کــه ارزهــای مــرز پایــه عملکــرد متفاوتــی دارنــد، هیــچ 
ــر خــالف  ــد باشــد. ب ــدر بای ــا چق ــی آنه ــه ارزش واقع ــد ک ــد بگوی کــس نمی توان
شــرکت ها، در مــورد ارزهــای مــرز پایــه هیــچ دارایــی یــا درآمــدی وجــود نــدارد 
کــه بتــوان ارزش احتمالــی آنهــا را پیش بینــی کــرد. بــه همیــن دلیــل، بــا توجــه 
ــه نیســت، ارزش  ــای مرزپای ــازار ارزه ــچ ارزش ملموســی پشــت  ب ــه اینکــه هی ب
بــازار ۷۰ میلیــارد دالر، منطقــی بــه نظــر نمی رســد. برخــی از کارشناســان معتقدنــد 
اگــر مشــکالت کنونــی ایــن ارز برطــرف شــود و ســرمایه گــذاران بــا اطمینــان از 
زیرســاخت های بیــت کویــن، از آن پشــتیبانی بیشــتری بــه عمــل آورنــد، ایــن ارز 

ــز برســد. ــه ارزش هــر واحــد ۱۰ هــزار دالر نی ــد ب می توان

ارزش سکه های بیت کوین 2 هزار دالر شد
 گلسـا ماهیـان

فیس بوک از گذشته تا امروز

 در اولین عرضه ســهام فیس بوک ، مارک زاکربرگ با ۵۰۳.۶ میلیون سهم
۶۰ درصد آرای شرکت را از آن خود کرد و مرد شماره یک فیس بوک شد

یادداشت

مارک زاکربرگ، موسس و بنیان گذار بزرگ ترین شبکه اجتماعی جهان با 2 میلیارد کاربر فعال است

650 هزار تومان


