»ﭼﺎرﻟﺰ ﮔﺴﭽﻪ« ،ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ادوﺑﯽ در ﺳﻦ ۸۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﺮﮐﺖ ادوﺑﯽ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار آن »ﭼﺎرﻟﺰ ﮔﺴﭽﻪ« ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﭼﺎک«  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ در
ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ وی را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده .ﮔﺴﭽﻪ و »ﺟﺎن وارﻧﺎک«
در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ادوﺑﯽ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .او از ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﺗﺎ  ۲۰۱۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
آﻗﺎی ﮔﺴﭽﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه آورﯾﻞ  ۲۰۲۰ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻀﻮی از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ادوﺑﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﯾﺎدﮔﺎر او ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪﺷﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ رد ﭘﺎی ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ادوﺑﯽ را در آنﻫﺎ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺴﭽﻪ و ادوﺑﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ  PostScriptﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻪ
ﻗﺪرت آن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺮ روﻣﯿﺰی در دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .او و وارﻧﺎک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
»ﻓﺮﻣﺖ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ« ﯾﺎ  PDFﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﯾﮏ
دﺳﺘﺎورد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺳﻨﺎد را ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﺮماﻓﺰار و ﭘﻠﺘﻔﺮم
آنﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮﻣﺖ  PDFﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﮔﺴﭽﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﻬﻢ ﺧﻠﻖ »ﻣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻧﻮآوری« ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وارﻧﺎک
»ﻣﺪال ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری« را از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ »ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ« درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﺧﺒﺮﺳﺎز زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ رﺑﻮده ﺷﺪ و ﭘﺲ از  ۴روز ﻧﺠﺎت
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮔﺴﭽﻪ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻔﺖ ﻧﻮه دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠﯽ ادوﺑﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای درﺑﺎره درﮔﺬﺷﺖ ﮔﺴﭽﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ادوﺑﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎن زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﺎک و ﺟﺎن وارﻧﺎک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ادوﺑﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد .ﭼﺎک ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮآوری را در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ PDF ،Acrobat ،Illustrator
 ،Premiere Proو ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

