 ۱۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ اول اﭘﻞ اﮐﻨﻮن ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎرﻓﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،دی ۱۳۹۵
ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ«
ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﯽ ﺷﮏ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ در ﺗﺒﺪﯾﻞ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در
ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ در راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ او را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران اﭘﻞ و  10ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
»ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺳﮑﺎت« ) ،(Michael Scottﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﭘﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺬاﺑﯽ از آن اراﺋﻪ ﮐﺮد؛ در ﻫﻤﺎن اﯾﺎم» ،اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک« )Steve
 ،(Wozniakﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺨﺴﺖ اﭘﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﭘﻞ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ وارد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ اﭘﻞ وارد ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد
ﺷﻤﺎره ای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﺪ؛
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ  10ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

»ﮔﺮی ﻣﺎرﺗﯿﻦ« )(Gary Martin

ﮔﺮی ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﺣﺴﺎﺑﺪار اﭘﻞ ﺑﻮد .او ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1983ﻣﯿﻼدی ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﭘﻞ ،ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب او ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Starstruckﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد.

»ﺷﺮی ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن« )(Sherry Livingston

ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺸﯽ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﺷﺖ .ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺳﮑﺎت ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام او ﺑﻮد ،درﺑﺎره

ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :او در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﭘﻞ ،واﻗﻌﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ«.

»ﮐﺮﯾﺲ اﺳﭙﯿﻨﻮزا« )(Chris Espinosa

ﮐﺮﯾﺲ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،از دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﭘﻞ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ؛ ﮐﺮﯾﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  14ﺳﺎل
داﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .از او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﭙﯿﻨﻮزا در وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﭘﻞ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ » «8ﺑﻪ او ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :آن روز ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدم و دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر رﺳﯿﺪم؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎره ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ«.

»ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺳﮑﺎت« )(Michael Scott

»ﻣﺎﯾﮑﻞ اﺳﮑﺎت« ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺳﮑﺎﺗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﮑﺎت
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﭘﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ  7را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده و ﻧﯿﺖ ﺧﻮد از
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﮏ »ﺷﻮﺧﯽ« اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﺳﮑﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻓﯿﻠﻢ  007ﺟﯿﻤﺰ
ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺖ «.آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﮑﺎﺗﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﮑﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺎﯾﮏ ﻣﺎرﮐﻮﻻ« ) ،(Mike Markkulaﻓﺮدی ﮐﻪ  250ﻫﺰار دﻻر روی اﭘﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺰﻧﺲ ﭘﻠﻦ )ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر( آن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ.

»رﻧﺪی وﯾﮕﯿﻨﺘﻮن« )(Randy Wigginton

رﻧﺪی وﯾﮕﯿﻨﺘﻮن در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﮑﺎت،
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ وﯾﮕﯿﻨﺘﻮن اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﯿﺴﯿﮏ ) (BASICﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ »اﭘﻞ  «IIﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .وﯾﮕﯿﻨﺘﻮن،
ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از اﭘﻞ ،در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﭼﻮن  eBay، Google، Cheggو  Squareﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

»رود ﻫﻮﻟﺖ« )(Rod Holt

رود ﻫﻮﻟﺖ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  Apple IIﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻮﻟﺖ ﯾﮏ

ﻃﺮاح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺗﺮدﯾﺪ زﯾﺎدی داﺷﺖ .اﻣﺎ او در ﮐﺘﺎب
»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ« ) ،(Return To The Little Kingdomﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1984

ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺷﻐﻞ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮم«.
ﻫﻮﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  Apple IIﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد .وی اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﺲ از  6ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وادار ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ.

»ﺑﯿﻞ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز« )(Bill Fernandez

ﺑﯿﻞ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک و اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در اﭘﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ و
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن »ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ« ،ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻮز وزﻧﯿﺎک ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮد .ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز ،در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
در ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﭘﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ وزﻧﯿﺎک و ﺟﺎﺑﺰ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻓﺮد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻬﺪه دار ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺷﺪ؛
اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ،در اﭘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد .او ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی Apple-1،
 Apple-2و ﻣﮑﯿﻨﺘﺎش و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﮐﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺮم
اﻓﺰاری ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻈﯿﺮ  MacOS، QuickTimeو  HyperCardﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و وزﻧﯿﺎک ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﻓﺮﻧﺎﻧﺪز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺗﺎ ﺳﺎل  1993در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﺳﭙﺲ اﭘﻞ را ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ،Ingresﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ،Omnibioticsﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

»ﻣﺎﯾﮏ ﻣﺎرﮐﻮﻻ« )(Mike Markkula

ﻣﺎﯾﮏ ﻣﺎرﮐﻮﻻ را در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﭘﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﻣﺎرﮐﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و اﺳﺘﯿﻮ
وزﻧﯿﺎک ،در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻞ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری داﺷﺖ .او ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  250ﻫﺰار دﻻری در
اﭘﻞ اﻧﺠﺎم داد و در ازای اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری 30 ،درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪ و ﻃﺮح
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )ﺑﯿﺰﻧﺲ ﭘﻠﻦ( اﭘﻞ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﻮﻻ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد و ﺑﺮای

ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ وزﻧﯿﺎک ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری زﯾﺎدی ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﻮﻻ در ﻓﮑﺮ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HPﺑﻮد.
ﻣﺎرﮐﻮﻻ ،از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻮد و در ﺳﻦ  30ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ،ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ« ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ

او در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد ،ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ ﺛﺮوﺗﺶ در آن زﻣﺎن ﺑﻮد.

او ﺗﺎ ﺳﺎل  1997ﻣﯿﻼدی در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻫﺪ دو اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎری و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺟﺎﺑﺰ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺎرﮐﻮﻻ اﭘﻞ
را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ .او از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی

ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه »ﺳﺎﻧﺘﺎ ﮐﻼرا« و »ﻣﺮﮐﺰ اﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺎرﮐﻮﻻ« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

»اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ« )(Steve Jobs

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﺮد ﺷﻤﺎره  2اﭘﻞ ﺷﺪ؛ دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از او زﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ
اﺳﮑﺎت درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺮد ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اﭘﻞ ﻧﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎره
 2ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻋﻨﻮان »ﻧﻔﺮ اول« ﺑﺮای او زﯾﺎد
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺟﺎﺑﺰ ﯾﮑﺒﺎر از اﭘﻞ اﺧﺮاج ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 NeXTراه اﻧﺪازی ﮐﺮد .او ﺑﻌﺪﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دوران ﺷﮑﻮه ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح  Pixarرا ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮد .ﺟﺎﺑﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
در اﮐﺘﺒﺮ  2011درﮔﺬﺷﺖ.

»اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک« )(Steve Wozniak

وزﻧﯿﺎک ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﭘﻞ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺪی ازﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HPواﻗﻊ در
اﯾﺎﻟﺖ اورﮔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮود اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را
»وز« )ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ وزﻧﯿﺎک را ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ( در دره
ﮔﺮﻓﺖ و رواﻧﻪ اﭘﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎُ ،
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺷﻮﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

»روﻧﺎﻟﺪ وﯾﻦ« )(Ronald Wayne

روﻧﺎﻟﺪ وﯾﻦ ،در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک و اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی اﺻﻠﯽ اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ

ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ.
ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ،وزﻧﯿﺎک در ﺳﺎل  1977ﻣﯿﻼدی ،ﺳﻬﺎم وﯾﻦ را ﺑﻪ ارزش 1700

دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.

وﯾﻦ در ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ،دﻻﯾﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮد از اﭘﻞ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد؛ او در اﯾﻦ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﺷﺖ:

ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻦ از اﭘﻞ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﺒﻮد؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ درﺧﺼﻮص رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﭘﻞ ﭘﺎﯾﺎن دادم ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮم ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﻪ اﭘﻞ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﻮد را ﻧﺒﺎﺧﺘﻪ ام .ﺻﺤﺒﺖ از ﯾﮏ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1976
ﺗﺎ  2012ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .اﭘﻞ در اﯾﻦ ﻣﺪت و در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ زﻣﺎن ﻫﺎی
ﺳﺨﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه از رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ را ﺷﮑﻞ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

