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تركيدن حباب دات كام

هنوز در قعر
به رغم گذشت يک دهه سرمايه گذاران ريسک پذير )VC( و IPOها هنوز به دوران اوج 

خود بازنگشته اند.

سرمايه گذاری شرکت هاي سرمايه گذار ريسک پذير
جمع کل س��رمايه حاصل از IPOها به پش��توانه سرمايه گذاران 

ريسک پذير 

NASDAQ شاخص ترکیبی

 منبع: وايرد، مارس 2010    ترجمه: احمد شريف پور
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ده سال بعد ...

در تاريخ دهم مارس س��ال 2000 میالدي، NASDAQ به شاخص 5048/62 رسید اما پس از 
آن به شدت سقوط کرد و ديگر هرگز به آن سطح بازنگشت. در ادامه نگاهی داريم به دوران آغاز 

فعالیت آن زمانی که میلیون ها آرزو بر باد رفت. 

»تاکنون هیچ ش��رکت تجارت  الکترونیکی به سوددهی نرسیده است. اما ما 
به حتم خواهیم رس��ید. تحلیلگران پیش بینی می کنند، در سال 2001 به سوددهی 

برسیم.«
سخنان کريگ وين درباره شرکت ولیو امريکا در ماه می 1999 )شرکت در آگوست 2000 

اعالم ورشکستگی کرد(.

خطا : خوش بینی مفرط 



»کاری را که واکمن برای موس��یقی انجام داد، کاری را که موبايل برای شبکه تلفن 
کرد، پالم برای دنیای داده های بی س��یم ش��ما خواهدکرد. همیشه و همه جا به سادگی 

متصل باشید.«
س��خنان کارل يانکوفسکی مديرعامل پالم در آگوست 2000 )در پايان سال 2001 کار يانکفسکی 

تمام بود. پالم رهبری بازار PDA را به Research in Motion واگذار کرد (.

»جوان جديدی به ش��هر آمده است. جوان جديد سلطان رسانه ها خواهد شد . . . . . 
من در حال نبرد برای بیرون کردن CBS از گردونه تجارت هستم.«

س��خنان جاش هريس مديرعامل pseudo.com در فوريه pseudo.com( 2000 هشت ماه 
بعد اعالم ورشکستگی کرد. مي پرسید وضعیت CBS چه شد؟  سريال هاي پرطرفدار هفتگي اين شبکه 

را از دست ندهید(.

»مطمئنًا در پس ب��ازار IPOهای دات کام فعالیت های محتکرانه وجود 
دارد، اما نشانه ای از مشکل جدی به چشم نمی خورد.«

سخنان جان اس��کین مدير امور سهام Banc of America Security در دسامبر 
1999 )مش��کل جدی در کار نبود. فقط شرکت های سهامی عام جديد راه مشخصی برای 

رسیدن به سود دهی نداشتند!(.

تفاوت هايي که گذشت يک دهه به وجود آورداعداد براساس تورم اصالح شده اند

قیمت هر گیگابايت هاردديسک صندلی های آئرون هر گیگابايت پهنای باند برای ويديو قیمت ماهانه هر مگابايت فضای وب

امروز                           ديروزامروز                           ديروزامروز                           ديروزامروز                           ديروزامروز                           ديروز

فروش ساالنه تجارت الکترونیک

خطا : سر در ابرها 

خطا : گستاخي 

خطا : سر در خاک



2000 درمقايسه با 2010

امروز                           ديروزامروز                           ديروز

امروز                           ديروز امروز                           ديروز

نرخ بیکاری بسته 24 تايی ردبول

قیمت ماهانه هر مگابايت هاستینگ

Walboum تصويرسازي از
Gluekit تصويرسازي از

قیمت ثبت دامنه برای هر سال

س��رمايه گذار،  س�مت:   
 Credit Suisse ،بانک��دار

 First Boston
  دلیل ش�هرت: مجبورکردن 
کارمن��دان به ازبی��ن بردن 
مدارک��ی که نش��ان می داد 
CSFB به دلیل انتقال اش��تباه 
سهام س��ودآور به مشتريان 

دچار زيان شده است.
 تع�داد ماه های�ی ک�ه بای�د 
صبر می ک�رد  ت�ا مصونیت او 
از اتهامات قضایی توسط یک 

قاضی  ملغي شود:  12 ماه
 اکن�ون: مديريت يک بانک 

تجاری

مدي��رعام��ل   س�م��ت:  
Webvan

 دلی�ل ش�هرت: اس��تعفا از 
ش��غلی بلندپايه در مشاورين 
Andersen برای هدايت يک 
شرکت تازه کار فروش اينترنتی 
خواروبار. ج��ذب چهارصد 
میلیون دالر از سرمايه گذاران و 
375 میلی��ون در IPO. خروج 
از شرکت Webvan پیش از 

ورشکستگی. 
 هزین�ه چتر نج�ات طالیی:  

ساالنه 375 هزار دالر
 اکنون: عض��و هیئت مديره 

چندين شرکت

 Morgan سمت: تحلیلگر  
Stanley

  دلیل ش�هرت: مجبورکردن 
بانکش به س��هامی عام کردن 
netscape. ش��روع حباب 
دات کام. پافشاری بر خدمات 

موبايل بر پايه موقعیت
 Morgan اکنون: تحلیلگر 

 .Stanley
مطالعه سخنرانی های وی در 
 Web 2.0 همايش س��االنه
ب��رای تمام س��رمايه گذاران 

هوشمند امروز الزامی است.

 س�م��ت: بنی��ان گ��ذار 
WorldCom

 دلی�ل ش�هرت: ب��ه جرم 
توطئه چین��ی و کالهبرداری 
يازده میلیونی از سرمايه گذاران 

محکوم شد.
 پیش از دفاع در جلسه پنجم 
دادگاه: »معتقدم هیچ کس قانع 
نمی ش��ود که من در فعالیتی 
کالهبردارانه ي��ا غیرقانونی 
دست داش��ته ام.« او بعدها به 

گناهکار بودن اعتراف کرد.
 اکن�ون : 25 سال حبس برای 

9 مورد تبهکاری. 

  س�مت: از بنیان گ��ذاران 
hotmail.com

  دلی�ل ش�هرت: ف��روش 
ش��رکتش به مايکروسافت به 
مبلغ چهارص��د میلیون دالر 
در شب تولد 29 سالگی اش؛ 
ايجاد سودی 1333 درصدی 
از يک سرويس اينترنتی ايمیل 

رايگان
  اکن�ون: امی��د دارد ک��ه 
دوباره فرم��ول موفقیتش را 
در SabseBolo به کار بندد. 
شرکتی که خدمات کنفرانس 

از راه دور را ارائه می کند.

 Jupiter سمت: بنیان گذار  
و    Communications

pseudo.com
ه��دردادن  ش�هرت:  دلی�ل    
میلیون ها دالر در يک س��ايت نوآور 
و بدسرنوش��ت چندرس��انه اي، 
مهمانی های افراط��ی، همکاری در 
پروژه های هنری، مالقات با مشتريان 

در لباس های زنانه
  اکن�ون: حضور در مس��تند »ما در 
اجتماع زندگ��ی می کنیم« و تالش 
برای کس��ب چندمیلیون دالر برای 

يک پروژه هنری ديگر.

  س�مت: بنیان گذار س��ايتي 
درباره شرکت هاي ورشکسته 
  دلی�ل ش�هرت: راه اندازی 
س��ايتی ک��ه در آن گزارش 
روزانه  ش��رکت های دچار 
مشکل يا ورشکس��ته منتشر 
می ش��د و همین امر نرم افزار 
س��ايت را به يک سرور موفق 
تبلیغ��ات AdBrite تبديل 

کرد.
  اکن�ون: ش��رکت جديدش 
Blippy اطالع��ات خريد و 
فروش  کارت های  اعتباری را 
با دوس��تان ش��ما به اشتراک 

می گذارد.

Napster سمت: مخترع  
  دلی�ل ش�هرت: نخس��تین 
ش��عله های انقالب اشتراک 
فاي��ل را به تنهاي��ی از اتاق 
خواب��ش  به وج��ود آورد و 
تجارت موسیقی را وارد عصر 

ديجیتال کرد.
صن�ف  ش�کایت  هزین�ه   
توزیع کنندگان موسیقی :  26 

میلیون دالر
 اکن�ون: تأسیس يک شرکت 
اس��رارآمیز به همراه يکی از 
اعضاي يک ش��بکه اجتماعي 

معروف به نام ديو مورين

 س�م��ت: بنی���ان گ��ذار  
theglobe.com

  دلیل شهرت: جابه جاکردن 
ده ه��ا میلی��ون دالر از طريق 
اينترن��ت در زمانی که جامعه 
آنالي��ن او که در دانش��گاه 
 IPO ايجاد کرد، بزرگ ترين

تاريخ را به وجود آورد. 
  سن در زمان IPO: 24 سال

  اکنون: شرکت سرمايه گذاری 
Angel، تولی��د فیلم هايی نظیر 
زندگ��ی 2، مس��تندی درباره 

Second Life

برنی ابزرماری میکرجرج شاهینفرانک کواترون

فیلیپ کاپالنجاش هریسسابیر بهاتیا

استفان پاترناتشاون فنینگ

معرفی تعدای از گسترش دهندگان اصلی  حباب فناوري

آن ها امروز کجا هستند؟
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ایده های خوب ،  زمان نامناسب
ايده های بد نقش مؤثری در نابودی حباب دات کام داش��ته اند )هنوز کسی بستنی را يک ساعته و رايگان توزيع می کند؟( اما 
ايده های عظیم و مفیدی هم بودند که در آوار دات کام مدفون ش��دند. فهرست زير برخی از آن ها را نشان می دهد که با تالش و 

کوشش به زندگی بازگشته اند.

»اين يه تیکه آشغاله!«
س��خنان هنری بالگت  تحلیل گر مؤسس��ه مريل لینچ در نامه ای مورخ اکتبر 2000 به يکی از همکارانش 

درباره رس��انه های 24 ساعته هفت روز در هفته زمانی که اين مؤسسه سهام زيادی از شرکت های رسانه ای 24 

ساعته را خريد )کمیسیون تبادل مالی و اعتباری بعدها او را به جرم کالهبرداری های اعتباری مجرم شناخت و 

او جريمه چهار میلیون دالری را پذيرفت و تا آخر عمر از فعالیت های مالی محروم شد(.

چه کسی در پس تولد دوباره آن است؟ چرا اکنون موفق است؟ چرا شکست خورد؟ ایده ارزشمند

 ،Meraki
 واي فاي شهری

ويکي پديا
 )و ساير ويکي هاي ديگر(

 ،Amazon.com ، Boxee
 ،Hulu ،iTunes ، NetFlix

، Vimeo

AceBucks
 ،gold )World of warcraft( 

دالر لیندن )Second life( و 
Offerpal

 ،CNN mobile app  ، FriendFeed
 ، iPhone push Notifications،

Pubsubhubub، RSS ، Twitter

واي فاي به سرويس دهندگان اين امکان 
را می دهد که دسترسی رايگان و مرتب 
به اينترنت را بدون  سرمايه گذاری کالن 

برای زيرساخت ها ارائه کنند.

بدنیس��ت به اين مصرف کننده ها نگاه 
کنید. بايد حتمًا به آن ها يک ماش��ین 
تحرير بدهیم يا دست کم اجازه بدهیم 

اين ها را خودشان ويرايش کنند.

سايت به اش��تراک گذاري ويديو پلی 
بود ب��ه دنی��ای باند په��ن و مديران 
رسانه ها که می خواستند اشتباه صنعت 
موسیقی را تکرار نکنند، موافقت کردند 

محصوالتشان  آنالين توزيع شود.

بگذاريد مشتريان نان مجازی را همان 
جايی صرف کنند ک��ه آن را پخته اند، 
يعن��ی در دنیای بازی ه��ای آنالين و 

شبکه های اجتماعی.

تجهیزات قابل حم��ل، پردازنده های 
س��ريع تر و رم ارزان اکنون همیشه و 
همه جا آخرين اخب��ار و تازه ها را در 
اختیار ما قرار می دهند. لطفًا بس کنید!

Quickhoney تصويرسازي از

ياهو 5/7  میلی��ارد دالر صرف خريد 
Broadcast.com کرد، اما ش��رکت 
در نطفه خفه ش��د. ويديوی اينترنتی 
قبل از باند پهن مثل انتقال قیر با شلنگ 

معمولی بود.

مش��تريان از اين که يک سايت هزينه 
فعالی��ت آن ها را در س��ايت ديگری 
بپ��ردازد، می ترس��یدند. نگرانی های 
قانونی ه��م به چش��م اندازهای پول 

مجازی خدشه وارد کرد.

پي سي ها با پردازنده های ماقبل تاريخ 
x86 و اتصال اينترنتی کم س��رعت و 
حافظه ناچیز ب��رای اجرای برنامه های 
انتقال اطالعات اجباری جان می کندند.

اینترنت به مثابه تلویزیون
 ،Broadcast.com(
 ،Real Audio Player

)Gold Pass

پول مجازی
)Beenz ، Flooz(

)Push(
انتقال اطالعات
Pointcast

دايال آپ های مبتنی بر تبلیغات دوران 
خودشان را داشتند تا زمانی که تبلیغات 
اينترنت��ی از رونق افت��اد و با هجوم 
کاربران به اينترنت باندپهن هزينه ها از 

کنترل خارج شد.

دسترسی رایگان به 
اینترنت

)BlueLight   
 NetZero(

خطا : دو رويي

دایره المعارف رایگان 
آنالین 

)Nupedia(

نخستین سرمايه گذاری جیمی ويل در 
زمینه دايره المعارف، براساس ويرايش 

حرفه ای و بازبینی متخصصان بود.
بخوانید: هزينه بر و زمان بر.
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لینک هایی به هیچ جا

» ما تايم وارنر   و   AOL را نمونه کالس��یک "يک به عالوه يک مساوی  است 
با سه" می بینیم.«

سخنان روبرت پیتمان  مديرعامل و س��خنگوی AOL   در ژانويه 2000 )اوايل سال جاري 
میالدي جرالد لوين مديرعامل س��ابق تايم وارنر گفته بود که خريدن شرکت AOL ظاهراً بدترين 

معامله قرن حاضر بوده است(.

ش��رکت ها به وجود می آيند و ازمیان می روند. اما نام دامنه ها تا ابد باقی می مانند. البته تا وقتی که کسی هزينه آن ها را پرداخت 
کند. اين آدرس هايی است که تعدادی از سايت های مشهور دوران دات کام اکنون شما را به آن ها هدايت می کنند.

AllTheWeb.com )موتور جست وجو(---<  موتور جست وجوی قدرت گرفته از یاهو
Beenz.com )پول الکترونیک(  -----<  دامین برای فروش گذاشته شده است

Bid.com )حراجی(   -----<  سرور پیدا نمی شود
Boo.com   )سایت مد(  -----<  سایت توصیه های مربوط به مسافرت

ContentVille.com  )مجله آنالین(   ----<  دامین برای فروش گذاشته شده است
Estyle.com  )سایت مد( --------<  سرور پیدا نمی شود

 FeedMag.com  )مجله آنالین(  -----<  »سایت فعال در دسترس نیست«
GeoCities.com  )جامعه آنالین( ----<   » Geocities تعطیل شده است.«
Keen.com  )توصیه های شخصی( -----<  ارائه خواندنی های روحی و روانی

Kozmo.com )توزیع خوراکی و فیلم( --------<  سرور پیدا نمی شود
BestBuy اشتراک فایل( --------<  سرویس ارائه موسیقی( Napster.com

PetSmart تجارت الکترونیک( -------<  جامعه آنالین(   Pets.com
Pointcast.com   )توزیع اطالعات اجباری(  -------<  کتابخانه نرم افزارهای فلش

Scient.com  )مشاوره راهبردي( -----<  دامین برای فروش گذاشته شده است

بازماندگان

اين پیش��تازان عصر دات کام ممکن اس��ت غ��رور و تفاخر 
سال های گذشته را از دست داده باشند اما هنوز پابرجا هستند.

Lycos
زمانی یکی از پورتال های 
بزرگ اینترنت���ی و مالک 
wired.com بود. اکنون 
یک س���ایت جست وجو، 
متعلق ب���ه ش���رکتی از 

کره جنوبی است.

Salon
با قیمت هر س���هم کمتر از 
یک خ���روس قندی، هنوز 
ای���ن مجله پیشکس���وت 
اینترنتی یکی از شیرین ترین 

خواندنی های وب  است.

The Motley Fool
زم���ان درازی پ���س از 
ترکیدن حباب، این پورتال 
تحقیقات س���رمایه گذاری 
ب����ه پیش بین���ی ه���ای 
ورشکستگی اش می خندد.

iVillage
قیمت هر سهم این جامعه 
آنالین زنان از 114 دالر به 
زیر یک دالر س���قوط کرد، 
اما خریده ش���دن توسط 
NBC طن���اب نجاتش از 

نابودی شد.

RedEnvelop
گ���زارش ورشکس���تگی 
و مالک جدی���د یعنی این 
که این س���ایت هدایا هنوز 
می تواند به شما کمک کند 
که چیزی مناسب روز مادر 

بیابید.

 The Industry
Standard

کت���اب مق���دس دات کام، 
»گرسنگی تا سرحد مرگ با 
دویست میلیون دالر« را تجربه 
کرد. اکنون خبرهای فناوري را 

آنالین منتشر می کند.

AltaVista
نخستین س���ایت قدرتمند 
جست وجوی اینترنتی که 
هنوز برخی جست وجوها 
را پ���ردازش می کند و به ما 
ی���ادآوری می کند که چرا 

گوگل برنده شد.

 Tripod  Geocities
جامع���ه آنالین خودش را 
از دس���ت داده است، اما 
یکی دیگر از س���ایت های 
هاستینگ رایگان دهه نود 
هنوز گزینه ای قابل استفاده 

است.

The Knot
یک دهه پس از IPO خود 
سایت The Knot ثابت 
کرد که حت���ی اگر ازدواج 
هم همیشه ابدی نیست، اما 

هنوز سودآور است.

خطا : صحیح
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»ما آدم های خوبی هستیم. به بی گناهی فرشتگان.«
سخنان جفری اس��کیلینگ  مديرعامل Enron   در ژوئن 2001 )کمی بعد 

کالهبرداری عظیم مالی انرون آشکار شد. اسکیلینگ در نوزده مورد اتهام مجرم 

شناخته شد و اکنون برای محکومیت 24 ساله اش از دادگاه عالی امريکا تقاضای 

استیناف کرده است(.

»کارها دوباره روبه راه خواهد ش��د، زيرا حتی آلن گرين اسپن هم نمی تواند 
اقتصاد اينترنتی را متوقف کند.«

سخنان لری کودلو  مالک CNBC   در فوريه 2000 )مطمئنًا  ! حتی گرين اسپن هم نمی تواند 

اقتصاد اينترنتی را بازدارد؛ منتهی از سقوط !(

ارتباطات دات کامی
 اگر می توانید چیزی را با مترادف های منسوخ و اصطالحات مبهم بیان کنید هیچ وقت آن را به 
انگلیسی روان و ساده بیان نکنید. حباب فناوري واژگان مخصوص خود را شکل داده است.

همه چیز الکترونیک
eauction                  حراج الکترونیک
ebussiness                      تجارت الکترونیک
ecommerce                 معامالت الکترونیک
email                                        پست الکترونیک
emarketing                بازاريابی الکترونیک

        eprocurement              تجهیز الکترونیک
etailers                  خرده فروشی الکترونیک

غیر از فالن به بهمان
 Intranet                                  شبکه های اينترانت

Extranet                              شبکه های اکسترانت
 Teleconferencing        کنفرانس از راه دور

Webcast                                     پخش وبی رسانه
           Web Conference                     کنفرانس وبی

Webinar                                              سمینار وبی

رسانه ها
   Information Border                           مرزهای اطالعاتی
 Portal                                                         درگاه های اينترنتی        

Vortal                                              درگاه های تخصصی        
Walled Garden  سرويس های کنترل شده توسط اپراتور        

فالن به بهمان
B2B                               تجارت به تجارت
B2C                                تجارت به مشتری
B2E                                 تجارت به کارمند
B2G                                  تجارت به دولت
C2C                                 مشتری به مشتری
G2B                                  دولت به تجارت
G2C                                   دولت به مشتری
G2G  دولت به دولت            
P2P      نظیر به نظیر                                        

تجارت
brick&mortar        فروشگاه های فیزيکی
click&mortar      فروشگاه مجازی صرف
eyeballs                                      بینندگان سايت
hits                                            آمار بازديد سايت
impressions                              تبلیغ اثرگذار

     Marketspace                               فضای بازار
  m-commerce                    تجارت موبايلی

sticky                                         محتوای چسبنده

اراجیف  تجاری
  CRM                              مديريت روابط مشتری
 Data-Mining                                     داده کاوی

Data-Warehouse                      انبار داده
DSS                         سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
ECM                                                     مديريت محتوای کالن
 EDI                                                         تعامل داده الکترونیک

ERP                                                      برنامه ريزی منابع کالن
ETL                                         جدا سازی، تبديل و بارگذاری
OLAP                                                پردازش تحلیلی آنالين

                          OLTP                                             پردازش تعامالت آنالين
Supply-Chain-Management   مديريت زنجیره منابع
VAN                                                            شبکه ارزش افزوده

خطا : فراواني غیرمنطقي

خطا : خطر!

منابع تصويرها

تصاوير اين مقاله برگرفته 
از:

گتي ايمیج، کوربیس، 
بلومبرگ، جني باتلر، 

 ،Everything Digital
Sean Alexander
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ارزيابی نهايی دوران دات کاممرثیه پس از مرگ

تبلیغات مبتني بر جست وجو

آي پاد

جري يانگ، 1998
الگوسازي ژنوم

ماتريکس

Deus EX بازي
P2P

TiVo

Kazmo.com

eBay توسط PayPal خريد

کسب وکار زنگ تلفن همراه

همه چیز به رنگ آب نبات

شبکه هاي نوري

IPOهاي حراج هلندي

نت اسکیپ

DNA ثبت حق امتیاز
»http« تايپ

تلويزيون تحت وب

Segway

Enron شرکت

»فراواني غیر منطقي« ويندوز 2000

مارک کیوبان

تبلیغات پاپ آپ
کارت هاي تبريک اينترنتي

وسیله نقلیه
Razor scooter 

فیلم دزدان دره سیلیکون

اسباب بازي هاي الکترونیک

جري يانگ 2000

جري يانگ 2007

معامله اوراق 
بهادار در خانه

معامله عمومي 
اوراق بهادار

تصاحب حريصانه دامنه هاي 
اينترنتي

 اهداي سهام به جاي
دستمزد، 1998

 اهداي سهام به جاي
دستمزد، 2001

کامپیوترهاي شخصي رايگان

Johnny Mnemonic فیلم

Vindigo سرويس

Amazon.com


