
إعادة ابتكار اآللة الحاسبة
عمل كٌل من أيدن هيوز وميكا كوفرون في وظيفة أساسية بشركة ضخمة لتطوير البرمجيات، لكن عشقهما لتقنية وتطبيقات الجّوال 

كان السبب في قرارهما بخوض التجربة وإنشاء شركة جديدة. نّفذ أيدن وميكا هذه الخطوة الجريئة باستخدام مبالغ من حسابات 
.Digitalchemy تقاعدهما لتمويل نشاط تجاري جديد لتطوير التطبيقات باسم

على الرغم من عدم تحقيق أول تطبيقين ألي نجاح ُيذكر، فقد ظال مثابرين. بعد ذلك، استمد أيدن اإللهام من شيء بسيط جعله يتخذ 
اتجاًها مختلًفا. فقد كان يساعد ابنته ذات العشرة أعوام في استكمال فروضها المدرسية لمادة الرياضيات عندما جاءته الفكرة فجأة - 

يحتاج العالم إلى تطبيق آللة حاسبة بتصميم أنيق وسهل االستخدام. تعاون أيدن وميكا مًعا لوضع تصور جديد لآللة الحاسبة، فصّمما 
تطبيقات فنية ومرحة ذات شاشات كبيرة وسهلة القراءة.

تطبيق الحاسبات األكثر شهرة في العالم
ُتقدم Digitalchemy اآلن سلسلة من تطبيقات الحاسبات التي تحل المشكالت اليومية وتحّسن الحياة اليومية. تتضمن تطبيقات 

الشركة Calculator Plus، الحاسبة التي نّزلها أكثر من 10 مليون مستخدم حول العالم. وقد منحت صحيفة USA Today هذا 
التطبيق لقب أحد "التطبيقات الخمسة والعشرين الضرورية"، وقد حصل على أكثر من 80 ألف تعليق بتقييم 5 نجوم. تشمل مجموعة 

تطبيقات الشركة أيًضا تطبيق Fraction Calculator Plus، ويتصدر حاسبات الكسور، ويستخدمه الطالب، وصّناع األلحفة، 
والمدرسون، والطهاة، والنجارون، وتشمل أيًضا Artful Calculator، وهو تطبيق لحاسبة ذات شكل ممّيز لألجهزة اللوحية 

ويعرض خلفية لفنان جديد كل يوم.

بعد التوّصل إلى إستراتيجية بسيطة وعلى قدر كبير من النجاح لتطوير التطبيقات إلنشاء حاسبات لالستخدام في جميع أنحاء العالم، 
شرعت Digitalchemy في البحث عن طريقة لتحقيق األرباح من خاللها على أجهزة iOS وAndroid على حٍد سواء. اختار 

أيدن وميكا Google AdMob بصفته وسيط عرض اإلعالنات الرئيسي للجّوال. 

علّق أيدن، الرئيس التنفيذي لشركة Digitalchemy، حول هذا الموضوع قائالً: "لقد اخترنا AdMob بسبب سهولة البدء في 
التسويق على وسائط متعددة لعرض اإلعالنات، كما أننا نثق في تقنية Google. عالوًة على ذلك، فقد أبهرتنا التغطية العالمية 

لبرنامج AdMob فضالً عن جودته وأدائه".

التوسط يضيف المزيد من األرباح
بدأت الدفعات تصل من Google بصورة فورية، وقد استمرت في الوصول في الوقت المحدد بشكل ثابت منذ ذلك الحين. يشكل 

AdMob حوالي ربع أرباح Digitalchemy، والتي زادت بشكل ملحوظ منذ أن بدأ أيدن وميكا في استخدام توسط AdMob في 
عرض إعالنات من شبكات متعددة إلعالنات الجّوال. 
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شركة DIGITALCHEMY تحقق أرباًحا من تطبيقات الحسابات 
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يوفر توسط AdMob عروض أسعار ديناميكية ودمًجا مباشًرا مع شبكات اإلعالنات األخرى، مما يسمح بالتحديث التلقائي للتكلفة 
لكل ألف ظهور. ال يتعين على Digitalchemy تعديل الحد األدنى لعروض األسعار يدوًيا، مما يوفر الوقت والجهد.

أضاف ميكا، رئيس اإلدارة الهندسية بشركة Digitalchemy: "لقد شهدنا زيادة مفاجئة في األرباح تتراوح ما بين 30% و%40 
منذ أن بدأنا استخدام التوسط في AdMob. يقدم AdMob طريقة بسيطة للعمل مع شركاء متعددين لإلعالنات لتحقيق أعلى معدالت 

التعبئة واألرباح. وال شك في أن األسلوب الذي يتبعه AdMob في التحسين التلقائي عبر شبكات إعالنات متعددة رائع".

يحافظ استخدام Google Analytics في النظام األساسي لبرنامج AdMob على تركيز الفريق، مما يساعده في معرفة الجمهور 
الذي يستخدم التطبيقات، والمناطق الجغرافية للمستخدمين، وطول فترة استخدامها. يستعرض أيدن وميكا أيًضا بيانات عامل الشكل 

لتحديد مجال تركيز التطوير، إما على األجهزة اللوحية أو الهواتف. ويدرسان أيًضا بيانات الوالء والحداثة لوضع توقعات بشأن 
النشاط التجاري تساعدهما في التمويل واالستثمار في التطبيقات بشكل أكثر ذكاًء. 

تحويل الهواية إلى نشاط تجاري
منذ اعتماد العمل ببرنامج AdMob، أصبحت تطبيقات الحاسبات وظيفة بدوام كامل - وليس فقط أليدن وميكا. يعمل سبعة موظفين 

متفرغين في Digitalchemy لتوفير تطبيقات حاسبات أكثر ثراًء للعالم. 

قال أيدن الفًتا: "ساعدنا AdMob في تحويل عشقنا للتطبيقات إلى نشاط تجاري متناٍم، وليس مجرد هواية. ما كان من الممكن التفّرغ 
 ."AdMob لهذا دون الدخل الثابت الذي يوفره
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AdMob هو وسيط عرض اإلعالنات الرائد، ويحظى بثقة 
أكثر من 650 ألف تطبيق حول العالم. منذ عام 2006، يساعد 
AdMob المطورين في تنمية أنشطة تجارية ناجحة للتطبيقات 
باستخدام أشكال غنية لإلعالنات، والتوسط لعرض اإلعالنات، 

ومعدالت تعبئة هي األعلى في المجال. بفضل دمج برنامج 
Google Analytics في برنامج AdMob مباشرًة، يمكن 
للمطورين قياس أداء التطبيقات وتقسيم المستخدمين إلى شرائح 

لتحقيق الدخل بشكل ذكي.

google.com/admob
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