راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را اﻏﻮا ﮐﻨﯿﻢ
و آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮﺷﺎد ﺻﻔﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۳
اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻓﺮاد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻧﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺮ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﻧﮑﺮد.
وی در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪ ،از ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﻨﺪوز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺧﺮاج از

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدش .اﻣﺎ او در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد و ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ واﻗﻊ روش ﺧﺎص ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ داﺷﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ او ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺨﺼﯽ اش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪادی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺨﺼﻮص داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ش را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﻧﯿﺎ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻓﺮدی ﺑﺎﻫﻮش
ﺑﻮد .وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺟﻬﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورد.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺪری از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ
ﻫﻢ ﺗﻌﺪادی از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرﯾﺶ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺎرغ از زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﺣﺘﺮام ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﻫﺎی
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  1996اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪش را ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﻣﺎده ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺷﺪن ،ﻣﺸﮑﻼت اﭘﻞ را ﺣﻞ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺑﺴﺎزد .در آن زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Beو
دﯾﮕﺮی ﺷﺮﮐﺖ  NeXTﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز آن اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻮد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ  NeXTﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮای روی
ﭘﺮوژه ی ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻘﺪر ﮔﯿﻞ اﻣﯿﻠﯿﻮ ) (Gil Amelioﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ اﭘﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ  NeXTﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  9ﺷﺐ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮد .وﻟﯽ در آن زﻣﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﮑﺴﺎر ﻫﻢ ﺑﻮد و از ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻣﺎ وی ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻓﮑﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ،ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ اﻧﮕﯿﺰه
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪون ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی ﺷﻤﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ روش را در ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮراﻧﺪن اﯾﺪه ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﺣﺎل راه اﻧﺪازی آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﻮد ،ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از
ﻧﻮازﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ،ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار
وﯾﻨﺘﻮن ﻣﺎرﺳﺎﻟﯿﺲ ) (Wynton Marsalisﻧﻮازﻧﺪه ی ﻣﺸﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﻓﺖ .ﻣﺎرﺳﺎﻟﯿﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ” :ﺟﺎﺑﺰ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و ﺣﺮف ﻣﯽ
زد .او واﻗﻌﺎً اﻧﺴﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺒﺘﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬب او ﺷﺪه
ﺑﻮدم و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮش ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺟﺎدوی ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ وی”.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ را ﺣﺘﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ رخ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﭘﻞ را ﭼﯿﺰی ورای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺟﻠﻮه داد.

ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ .ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺪ ﺷﺪن
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺗﺎﺪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
” ﺟﺎﺑﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش اﻏﻮاء ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را دوﺳﺖ داﺷﺖ.

اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﻠﯿﻮ )ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ اﭘﻞ( ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آﻧﻬﺎ را
ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل دارد .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ وی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺰ ﻧﻔﺮت و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺎﺪ
ﮐﺮدن ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ وی را اﻏﻮاء ﻣﯽ ﮐﺮد”.

ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺪه
ی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎﻃﺮات
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﺑﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻣﻄﻠﻮب را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻠﻂ از آب در ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
او اﺳﺘﺎد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ .وی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮد؟
ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ از اﯾﺪه اش دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﺪه ی ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﺪه ی او ﺑﻮد ،وی
ً
اﺑﺪا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .او اﯾﺪه ی ﺑﻬﺘﺮ را اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آن را ﻣﺎل
ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮد رﻗﯿﺐ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ در اﺑﺘﺪا اﯾﺪه ی ﺟﺎﺑﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺗﺮﯾﺒﻞ ) (Bud Tribbleﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﯾﮏ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻣﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
“ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﺪه ﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺰﺧﺮف اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻫﻢ ﻧﻈﺮش ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ او ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺟﺪﯾﺪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دادﯾﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ و اﯾﺪه ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده روی ﻣﯿﺰﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ”.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل :وﻗﺘﯽ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﭘﻞ ﺑﺎ اﯾﺪه ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﮐﺎﻧﻮن ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن” ﭘﯿﺶ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آﻣﺪ .در واﻗﻊ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
اﯾﺪه ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ” اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ داﻧﺴﺖ“ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺧﻮاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﯿﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﺣﺲ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﻮدن را ﻧﺪارﻧﺪ ”.اﻣﺎ روز ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان
ﺗﺠﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﮐﺎﻧﻮن ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن” ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺎن را ﻗﻄﻌﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ( وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺖ.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت

دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ زد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت زﯾﺎد ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮش را ﻫﻤﺎن اول ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ آی ﻣﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن را در رﻧﮓ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ” :در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آن را ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮔﺮﻓﺖ”.

ﺟﺎن راﺑﯿﻨﺴﺘﻦ ) (Jon Rubinsteinﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آی ﻣﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯽ
دی دراﯾﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارد .اﻣﺎ ﺟﺎﺑﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯽ دی دراﯾﻮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺑﺮاز ﻧﻔﺮت ﮐﺮد .در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﺎص ،ﺟﺎﺑﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮا در زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯽ دی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺳﺮی اول آی ﻣﮏ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯽ
دی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و راﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪا اﺳﺎس آﯾﺘﻮﻧﺰ و آﯾﭙﺎد ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ راﺳﺖ ﮔﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ
اﻧﺠﺎم داد .ﺷﺮﮐﺖ او در آن زﻣﺎن از ﺗﻌﺪد ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﯽ ﻫﺪﻓﯽ آﻧﻬﺎ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺟﺎﺑﺰ ﻫﻤﻪ ی ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﺎی اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻠﻮارک و ﮐﻔﺶ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ ﺑﻪ
روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و از ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺳﯿﺪ ” :ﮐﺠﺎی ﮐﺎر اﭘﻞ ﺧﺮاب اﺳﺖ؟”
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻏﺮﻏﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺧﻮدش را داد“ :ﻣﺤﺼﻮﻻت! ﺧﺐ،
ﮐﺠﺎی ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮاب اﺳﺖ؟” و ﺑﻌﺪ از ﻏﺮﻏﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ او ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺖ“ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰﺧﺮف
ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد!”

ﻣﺮدم ﺣﺮف ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ او ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .او

ﺧﻮدش ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﻔﺖ“ :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺧﺮاب
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﻦ را ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ .در واﻗﻊ ﻋﻘﯿﺪه
ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺰﺧﺮف ﻫﺴﺘﻢ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ او ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ”.

ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺒﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺴﺎر ﺑﺮ روی  Toy Storyﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

ﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﺎزی ﺑﻮد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ  Woodyرا اﺣﻤﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ داد ،اﯾﻦ ﺑﺎز
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﺰﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺰ ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه را ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ رد ﮐﺮد و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وﻗﺖ ﺟﻬﺎن ،ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮑﺴﺎر ﮐﻮﭼﮏ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﺑﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﭘﺸﺖ ﮔﻮش اﻧﺪاﺧﺖ ﯾﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا آن را درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﺿﻌﯿﻒ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ”.
ﺑﺎ اﺻﺮار ﺟﺎﺑﺰ رﯾﺶ و ﻗﯿﭽﯽ از دﯾﺰﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﮑﺴﺎر ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ  Woodyﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﮔﺸﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.

ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ :وﻗﺘﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ آﻣﺎده اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش اﭘﻞ
ران ﺟﺎﻧﺴﻮن ) (Ron Johnsonدرﺳﺖ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﻬﻢ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺟﺎﺑﺰ و ﺟﺎﻧﺴﻮن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ

ﮐﻪ در آن ﺷﺐ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﭽﯿﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت.
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ اﯾﺪه اش را ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺰ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی اﯾﺪه ی او را رد ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺴﻮن آن روز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﭘﻞ  3ﺗﺎ  4ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ.

دو راه ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز وﺟﻮد دارد :راه ﺧﺮوج را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻓﻘﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻣﯽ دﯾﺪ“ :ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ ﮔﺮان ﻗﺪر اﺳﺖ ،ﯾﺎ
دﺷﻤﻨﯽ ﺣﻘﯿﺮ .ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺰﺧﺮف ”.او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﭘﻞ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
“ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ” ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻪ دو ﻫﺎ را اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻘﺪر روی

آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﺣﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﻀﺎر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن  IOS 4در ﺳﺎل

2010

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ را ﺑﺎ اﯾﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ درﮔﯿﺮ
ﮐﺮد .اﯾﺪه ی وی ﻣﺎوﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ) ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻ/ﭘﺎﻦ و ﭼﭗ/راﺳﺖ( در آن

زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد “ﻫﯿﭻ راﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ای را ﺳﺎﺧﺖ ”.ﻓﺮدای آن روز اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آن ﻣﻬﻨﺪس را اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد “ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن ﻣﺎوس را ﺑﺴﺎزم”.

و ﯾﺎ ﮐﻼ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ

ﻋﻬﺪه ی او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در وﻗﺖ ﻟﺰوم ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﮐﺖ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺲ او “ﺟﺎﺑﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و وﺿﻌﯿﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ”.

او از اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻮن
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﻞ اﻣﯿﻠﯿﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ اﭘﻞ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﭼﻪ ﭘﺴﺘﯽ را در اﭘﻞ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .در آن زﻣﺎن اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ “ﻣﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ”.او در ﻣﻮرد
دﺧﺘﺮش ﻟﯿﺰا ﮐﻪ ﻗﺪری ﮐﺞ ﺧﻠﻖ ﺑﻮد ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻮر داغ اﺳﺖ ﻧﺎن را ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدم را ﮔﻮل ﻣﯽ زﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪری دﺳﺖ از ﮐﺎر
ﺑﮑﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﺑﺰ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﯿﮑﺴﺎر ﯾﻌﻨﯽ  Toy Storyدر ﮔﯿﺸﻪ ﻓﺮوش
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺟﺎﺑﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﮐﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و وی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﮑﺴﺎر
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﭘﯿﮑﺴﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺰﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺘﺎد .ﭘﯿﮑﺴﺎر ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ  Toy Storyﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم
اﻋﻼم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﺮد.
از آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﭘﯿﮑﺴﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ .در آن زﻣﺎن
ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ  180درﺟﻪ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ دﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
ﺳﺎزﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﮑﺴﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎوس ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی
 7.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﯿﮑﺴﺎر را ﺑﺨﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم داران دﯾﺰﻧﯽ
ﺑﺪل ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﮑﺴﺎر ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.

وﻗﺘﯽ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ اﭘﻞ واﻗﻌﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ او ﺳﺮآﻏﺎزش ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺟﺎدوی
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده رﻓﺘﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﺳﺎل  2007ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ وال

اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺟﻮرﻧﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ“ :ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﺒﻮد”.
اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺎدی روی اﭘﻞ دارد.
در آن زﻣﺎن اﻣﯿﻠﯿﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺰ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﯾﻨﺪه را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ،اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ از اﻫﺮﻣﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .او ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﺎم دوﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوﺑﺎره ﺳﻬﺎم را ارزﺷﻤﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪان درﺳﺖ و اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .در آن ﻣﻼﻗﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﺑﺰ را رد ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺣﺘﯿﺎج
دارد .در آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد:
“ﺷﻤﺎ ﻣﺮا اﯾﻨﺠﺎ آورده اﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻢ و ﻣﺮدم ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﺮا ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ از ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﻣﺴﺌﻠﻪ ی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽ دﻫﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ
ﺷﻐﻞ ﻧﺒﻮد”.

در آن زﻣﺎن ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او داد .اﻣﺎ ﺟﺎﺑﺰ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﻧﺸﺪ :روز ﺑﻌﺪ او دوﺑﺎره ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ زد.

او از ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺟﺰ اد ووﻻرد ) (Ed Woolardدر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ اﻓﺘﺎد .در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺎﺑﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ
روی ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﭙﺎد از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺳﺮ

ﺑﺮآوردﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﺗﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ

ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﮔﺎﻫﺎ او را ﻓﺮدی ﻣﺨﻮف ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﻫﺪاف ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای اﭘﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺖ رﻗﺒﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﻮل در
آوردن ﻧﺒﻮد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ آن را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﯽ

ﺑﻬﺘﺮش را در ذﻫﻦ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.

او در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺎده ﺧﻮاه ﺑﻮد :وﻗﺘﯽ ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش در ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﺶ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد و ﻣﺸﮑﻞ را ﻃﻮری ﺟﻠﻮه داد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ده ﻫﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﭘﻞ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﻣﻤﮑﻦ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
وﯾﮋه ای داﺷﺖ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ آﯾﭙﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  3ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دادن
دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .او اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﭘﻞ از  4ﻣﺎه ﺑﻪ 2
ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻮش و ﺑﯽ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﯿﺰی را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ آن را دارد :اﭘﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﺷﺎن
اوﻟﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺟﺎﺑﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻟﺮی اﻟﯿﺴﺎن ) (Larry Ellisonﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اوراﮐﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﺳﺒﮏ از زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮدروی ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻫﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ”.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

