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 زندگی نامه استیو جابز

آوریم ، در شناسیم و به یاد میورلد میاش در مکالعادهجابز را همه با آن شوهای تجاری خارق

کند و به رخ حالی که با انرژی زیاد و مشتاقانه خصوصیات محصوالت جدیدش را تبلیغ می

ن، بهترین کاال در رده خود نیستند، از نظر کشد، محصوالتی که حتی اگر از دید خبرگامی

 .ند زندگی جابز واقعا خواندنی استشناسی، بهترین هستزیبایی

 

ابوالفتاح »، استیو جابز به دنیا آمد. پدر او یک مهاجر اهل سوریه به نام  ۵۵۱۱فوریه سال  ۴۲در

به سان فرانسیسکو  ۵۵۱۱در سال  ابوالفتاح بود که بعدها استاد علوم سیاسی شد.« جان جندلی

  ، منجر به تولد استیو شد.«جوآن کارول شیبل»اش با یک دانشجو به نام رابطهو  رفت

در آن برهه زمانی بزرگ کردن یک فرزند نامشروع توسط مادرش، چیز معمولی نبود، پس 

 مادرش تصمیم گرفت زوجی پیدا کند تا استیو را به عنوان فرزندخوانده قبول کنند.

کیل و همسرش خواستند او را به فرزندی بپذیرند، ولی این زوج منصرف شدند و ابتدا یک و

های شب، مادر استیو تماسی با تصمیم گرفتند یک نوزاد دختر را فرزندخوانده خود کنند. نیمه

ما یک فرزند ناخواسته داریم، آیا او را می »گرفت و به آنها گفت:  «پل و کالرا جابز»

 رنگ قبول کردند.داین زوج بی «خواهید؟
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اند، التحصیل شدهکرد، زوج پذیرنده نوزاد از دانشگاه فارغدر حالی که مادر استیو تصور می

دبیرستان را تمام   -فرزند یک کشاورز-التحصیل نشده و پل بعدها دریافت که کالرا از کالج فارغ

 حسابدار بود.نکرده است. پل جابز مکانیک یک شرکت تولید لیزر بود و کالرا جابز یک 

مادر استیو بعد از فهمیدن این مطلب، تا چند ماه حاضر نشد اوراق قانونی فرزندخواندگی را 

امضا کند، ولی با این تعهد که خانواده جابز او را به کالج خواهند فرستاد، سرانجام قبول کرد که 

ناپدری برای این نوزاد آن را در واقع نامادری و « استیو پل»نام فرزندخواندگی را به آنها بسپارد. 

 بخت انتخاب کردند.هنگام نگون

بود، در همین  hp های شرکتیکی از عالیق جابز در دوره نوجوانی شرکت در سخنرانی

، «استیو وزنیاک»ای آشنا شد، این شخص کسی نبود جز ساله ۵۱جلسات بود که با جوان 

 کسی که بعدها بهترین دوست و شریک و همکارش شد.

ی کالیفرنیا به اتمام رساند و سپس همراه دوستش «کوپرتینو»، دوره دبیرستان در استیو

استخدام  Hewlett-Packard، به عنوان کارمندان تابستانی، در شرکت «استیو وزنیاک»

 شد.
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 شروع ساخت کامپیوترهای اپل

 

 

خته بود، دید ساله بود، کامپیوتری که وزنیاک برای استفاده شخصی خودش سا ۴۵استیو وقتی 

 و توانست او را متقاعد کند که شرکتی برای ساخت و بازاریابی کامپیوتر تأسیس کنند.

 

 لوگوی اولیه اپل
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یا سیب خیلی ساده « اپل»نام شرکت اپل آغاز به کار کرد،  ۵۵۹۱در اول آوریل سال 

خوار انتخاب شد. آنها نام مناسب دیگری پیدا نکردند و از آنجا که جابز بیشتر گیاه

داند، این نام برای است و به میوه سیب عالقه زیادی دارد و آن را میوه کاملی می

استیو جابز با فروش ون فولکس واگن و وزنیاک با فروختن ماشین  شرکت انتخاب شد.

دالر برای سرمایه اولیه شرکت جور کردند هدف اولیه آنها در  ۱۵۵، هر کدام مبلغ hpحساب 

فروش مدارهای الکترونیک بود، اما بعدا استیو و وزنیاک شروع به سر هم  این شرکت این بود که

 کردن کامپیوترهای شخصی و فروش آنها شدند.

نخسین کامپیوتر شخصی بود که این دو ساختند، وزنیاک قیمت این کامپیوتر را  Iاپل 

 دالر تعیین کرد ، چون عالقه زیادی به عددهای با ارقام تکراری داشت. ۱۱۱٫۱۱

که این دو سال بعد ساختند موفقیت بسیاری بیشتری برای انها به ارمغان آورد و  IIاپل ما ا

 های شخصی کرد.اپل را به یک باره مبدل به شرکت شاخص در بازار رایانه
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، اپل سهامش را به صورت عام عرضه کرد و این شرکت سهامی عمومی شد، ۵۵۱۵در دسامبر 

 ونر کرد.میلی  چیزی که استیو جابز را

 اخراج از اپل!

جابز با اینکه رهبر کاریزماتیک و موفقی برای اپل بود، ولی کارکنان اپل در آن زمان او را یک 

باعث  ۵۵۱۲دانستند. این موضع در کنار کسادی بازار در اواخر سال مدیر نامنظم و مستبد می

کش قدرت، شولی جابز به هم بخورد و سرانجام در پی یک کشم« شولی»شد که رابطه جابز با 

 را از شغلش در اپل به عنوان رئیس قسمت مکینتاش برکنار کرد.

 خود جابز در مورد اخراجش گفت:

سال  ۵۵چرا غمگین باشم، من آدم نادرستی را استخدام کردم، او هر چیزی را که من ظرف »

را نیست. اگر انگیزترین قسمت ماجدرست کردم و به وسیله من شروع شدد، از بین برد. این غم

من آن را با مسرت خواستم به خود گرفته، اپل سمت و سویی بر خالف آن چیزی که من می

 «کنم.ترک می
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 ای نکستگذاری شرکت رایانهپایه

 

دید که خود تأسیسش کرده بود، همه ، جابز که خود را برکنارشده از شرکتی می۵۵۱۱سال 

و شاید به   ین تک سهام را به صورت نمادینسهامهایش را در اپل به جز یکی فروخت. او ا

خاطر اینکه به عنوان یک سهامدار، اخبار مربوط به سهام شرکت را دریافت کند و حق شرکت 

 در جلسه سهامداران را داشته باشد، نزد خود نگه داشت.

را بنا کرد، شرکتی که گرچه هرگز نتوانست به عنوان  NeXTشرکت کامپیوتری جابز سپس 

اش و به ها بیندازد ولی به سبب قدرت تکنیکیمطرح، نام خود را بر سر زبان یک شرکت

 گرایش معروف شد.افزارهای شیءخصوص نرم

های علمی و آکادمیک معرفی جابز محصوالت ابتکاری و نوی این شرکت را در کنفرانس

ها اترنت ها یا پورتهای دیجیتال سیگنالیا پردازنده Mach kernelکرد، محصوالتی مثل می

 توکار .

را در مقابل « کامپیوترهای بین شخصی»در همین شرکت و در همین بازه زمانی بود که او ایده 

ی کامپیوترهای شخصی مطرح کرد، کامپیوترهایی که به کاربرانش امکان ارتباط با هم را م

 دادند،

را به بازار فرستاد، یک کامپیوتر مکعبی  NeXTcube، شرکت نکست کامپیوتر ۵۵۱۱در سال 

 دالر قیمت داشت. ۱۱۵۵سانتیمتر اندازه داشت و  ۰۵شکل که هر ضلعش 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mach_kernel
http://en.wikipedia.org/wiki/NeXTcube
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تیم »کامپیوترماندگار شد که  از آن جهت مشهور شد و نامش در تاریخ NeXTcubeکامپیوتر 

، نخستین سرور کامپیوتری جهان را با استفاده از همین کامپیوتر برپا کرد و با همین «برنرز لی

 کامپیوتر بود که برنرز لی نخستین مرورگر جهان را نوشت، شهرت دیگر این

 استفاده شده است! Doomکامپیوترها این سایت که از آنها برای نوشتن بازی 

هزار عدد از این کامپیوترها را به فروش برساند، کامپیوترهایی  ۱۵، ۵۵۵۰جابز توانست تا سال 

 شناسانه جابز بودند.که نمای منیزیمی و ظاهر آنها نشاندهنده عالیق زیبایی

های ساده نوشتاری بود، جابز در شرکت نکست، ه ایمیل فقط به معنی ارسال متندر زمانی ک

را معرفی کرد، تنها سیستم ایمیلی که در آن زمان امکان ارسال  NeXTMailسیستم ایمیل 

 داد.گرافیک و صوت را به همراه ایمیل می

 بازگشت به اپل

اش در ارتقای سیستم دیریت و ناتوانی، اپل به خاطر سوء م۵۵های اولیه و در میانه دهه در سال

 عامل، دچار بحران شد و تا آستانه ورشکستگی پیش رفت.

میلیون دالر خرید. این موضع سبب شد که  ۲۴۵، اپل شرکت نکست را به مبلغ ۵۵۵۱در سال 

برای بازگشت  ۵۵۵۱جابز به اپل برگردد. به زودی جابز رئیس موقتی اپل شد. او در سال 

 ها را متوقف کرد.ی تعدادی از پروژهشرکت به سودده

ترسیدند که خورده واهمه زیادی داشتند، آنها میدر این زمان کارکنان قدیمی اپل از جابز زخم

بعد از سوار آسانسور شدن و باز کردن در آن، حکم اخراج را روبروی خود ببینند. اقدامات 

 جاد کرده بود.انضباطی جابز گرچه نادر بود، ولی جو ارعابی در شرکت ای

http://en.wikipedia.org/wiki/Doom_%28video_game%2529
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این شرکت تکامل پیدا کرد و به  NeXTSTEPبا خرید نکست به وسیله اپل، سیستم عامل 

ای همچون سیستم عامل مکینتاش تبدیل شد. تحت راهنمایی جابز و با معرفی محصوالت تازه

iMac  ریاست ۴۵۵۵میزان زیادی افزایش یافت. سرانجام در مک ورلد سال فروش شرکت به ،

 موقت جابز بر اپل، تبدیل به ریاست دائمی شد، عنوان و مسئولیتی که جابز تا به حال دارد.

 

 عرضه شد ۵۵۵۱که در سال  iMac G3به نام  iMacنخستین مدل 

های آی تونز و فروشگاهر آیافزاپاد، نرمکننده موسیقی آیهای اخیر با ساخت پخشدر سال

کننده تونز، اپل کار خود را گسترش داده و به دنیای سرگرمی و فروش محصوالت سرگرم

 دیجیتالی وارد شده است.

 های موبایل شد.فون، وارد دنیای پرسود گوشیسال قبل اپل با گوشی موبایل آی

 حقوق و مزایای استیو جابز!

جابز به صورت نمادین در اپل تنها و تنها یک دالر در سال جالب است بدانید که حقوق ساالنه 

است. نام جابز در کتاب رکوردهای گینس به عنوان مدیری که کمترین عایدی ساالنه را دارد 

 ثبت شده است.

گیرد که جبران حقوق ای از هیئت مدیره میالبته در نظر داشته باشید که جابز هدایای ویژه

میلیون دالری هدیه گرفت و بین  ۲۱یک جت  ۵۵۵، مثال او در سال کندنمادین ناچیزش را می

 میلیون سهم با کارکرد محدود دریافت کرد. ۰۵، ۴۵۵۴تا  ۴۵۵۵های سال

http://en.wikipedia.org/wiki/NeXTSTEP
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گیرد که جبران حقوق ای از هیئت مدیره میالبته در نظر داشته باشید که جابز هدایای ویژه

میلیون دالری هدیه گرفت و بین  ۲۱ یک جت ۵۵۵کند، مثال او در سال نمادین ناچیزش را می

 میلیون سهم با کارکرد محدود دریافت کرد. ۰۵، ۴۵۵۴تا  ۴۵۵۵های سال

ای به نظر بیاید، اما شاید دلیل اصلی هودهاین موضع حقوق نمادین شاید در نگاه اول چیز بی

حقوق ساالنه باشد. طبق قوانین مالیاتی آمریکا،  فرار مالیاتی زیرکانهاین حقوق نمادین یک 

که جابز آن را از طریق « ایسود سرمایه»درصد مالیات است، در صورتی که به  ۰۱مشمول 

 گیرد.درصد مالیات تعلق می ۵۱آورد تنها هایش به دست میافزایش بهای سهام

ای در آن واحد هم از جانب عدههای مهیج ترغیب کننده جابز، های بازاریابی و سخنرانیمهارت

 گیرد.شود و هم از جانب برخی دیگر مورد انتقاد قرار مییتحسین م

، تالش بسیاری کرد که ال گور معاون ریاست جمهوری آمریکا در دوره بیل ۴۵۵۹جابز در سال 

 کلینتون را ترغیب به شرکت در انتخابات کند، ولی موفق نشد.

 جابز و پیکسار و والت دیسنی

میلیون دالر  ۵۵به مبلغ  جورج لوکاسرا از  ، جابز شرکت انیمشن پیکسار۵۵۱۱در سال 

نویس معروف آمریکایی که او را با نامهکننده و فیلمخرید. جورج لوکاس، کارگردان، تهیه

شناسیم، در آن زمان گرفتار می ایندیانا جونز هایو همچنین سری فیلم ایهای ستارهجنگ

باعث شد حاضر شود پیکسار به مسائل مالی بعد از جدایی از همسرش بود و همین موضوع 

 مبلغی پایین به جابز بفروشد.
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قرار داد پیکسار با والت دیسنی به پایان رسید، مذاکرات جابز با رئیس آن زمان  ۴۵۵۰در سال 

، باب ایگر جای ۴۵۵۱دیسنی به منظور تجدید قرارداد، به جایی نرسید، تا اینکه در اکتبر سال 

 سعی کرد که به سرعت روابط دیسنی را با جابز ترمیم کند. رئیس قبلی دیسنی را گرفت و او 

، اعالم شد که دیسنی پیکسار را به صورت فروش سهام و به ۴۵۵۱ژانویه سال  ۴۲سرانجام در 

ترین بزرگخریده است، به این ترتیب جابز یک شبه تبدیل به  میلیارد دالر ۷٫۴مبلع 

در حالی که آیزنر دیسنی را در اختیار دارد، درصد سهام  ۹اکنون شد. او هم سهامدار دیسنی

درصد سهام را  ۵درصد و یکی از اعضای خانواده دیسنی، تنها  ۵٫۹تنها  -رئیس قبلی دیسنی-

 در اختیار دارند.

 زندگی شخصی

تر است، ازدواج کرد. جابز سال از او جوان ۵که « لورن پاول»با  ۵۵۵۵مارس سال  ۵۱جابز در 

دارد، زنی که جابز « کریس ان برنان»ساله از  ۰۵د. جابز همچنین یک دختر سه فرزند از او دار

 نگار است.با او ازدواج نکرده بود. این دختر یک روزنامه
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 هانوآوری

، رایانه رومیزی ها در زمینهاست. برخی از این پتنتشرکت اپل حضور داشته پتنت ۰۴۰جابز در 

ای های شیشه، مانیتور و کیس و کیبورد و حتی پلکانها، سیستم عامل مکینتاشتاپپاد، لپآی

  شوند، بودند.های اپل دیده میکه در فروشگاه

 مکآی

 

 مکنسل اول آی

با همکاری هم آن را طراحی کردند که به  جاناتان آیومک اولین محصولی بود که جابز و آی

به بازار  ۵۵۵۱رومیزی با کاربری خانگی که در سال  موفقیت بزرگی نیز نایل شد. یک رایانه

د که این محصول، باید یک محصول کامل باشد. محصولی متشکل از عرضه شد. جابز معتقد بو

کیبورد، مانیتور و کیس، که درست پس از درآوردن از جعبه بتوان آن را روشن و از آن استفاده 

  کرد.

 ۴۹۱٬۵۵۵اول  ٔ دالر عرضه شد و در شش هفته ۵٬۴۵۵با قیمت  ۵۵۵۱این رایانه در آگوست 

محصوالت اپل، این محصول باالترین سرعت  تاریخ عرضهدستگاه از آن به فروش رفت. در 

شد درصد از فروش آن، مربوط به خریدارانی می۰۴قابل توجه این بود که  فروش را داشت. نکته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMac_Bondi_Blue.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMac_Bondi_Blue.jpg?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D9%88
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 مایکروسافت ویندوزدرصد دیگر در گذشته از  ۵۴اند و بار کامپیوتر خریدهکه برای اولین

  کردند.استفاده می

 پادآی

 

 پادنسل اول آی

موسیقی قابل حمل طراحی کند.  کننده، جابز تصمیم گرفت که یک پخش۴۵۵۵ل در پاییز سا

خاصی به این پروژه داشت. خواسته اصلی ه رفت، عالقجابز که از طرفداران موسیقی به شمار می

جابز سهولت در استفاده بود. روش او برای تست این سهولت چنین بود: اگر او موسیقی یا 

  توانست در سه کلیک آن را پخش یا اجرا کند.می خواست، آیاعملکردی را می

مشکل رابط کاربری به مغز خود فشار  ٔ هایی بود که ما دربارهزمان»گفت: می تونی فادل

گفت: آیا به این فکر ایم، و او میها را درنظر گرفتهکردیم همه گزینهبودیم و فکر میآورده

اپل « شد.کرد و مشکل کوچک ما برطرف میاید؟ او مشکل یا رویکرد را مجدداً تعریف میکرده

پاد آی.شدپاد در سرتاسر جهان فروختهمیلیون آی ۰۵۵، تعداد ۴۵۵۵گزارش داد که تا اکتبر 

  ترین شرکت جهان تبدیل کرد.کامپیوتر به باارزش را از یک تولیدکنندهای بود که اپل وسیله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipod_1G.png?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipod_1G.png?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%84
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 فونآی

 

 فوننسل اول آی

ا قصد داریم امروز م»فون را معرفی کرد. جابز گفت: آی ۴۵۵۹ورلد ژانویه استیو جابز در مک

 سه نوع محصول انقالبی از این دسته را معرفی کنیم.

 باشد.های لمسی میپاد با صفحه نمایش پهن با کنترلاولین محصول یک آی 

 .دومی یک دستگاه تلفن همراه انقالبی است 

 .و سومی یک ابزار ارتباطات اینترنتی است 

 «نامیم.فون میاست که ما آن را آیگاهجداگانه یا مجزا نیستند، بلکه یک دست ٔ اینها سه وسیله

  فون، طرفداران جابز و اپل را خیلی خوشحال کرد.آی ٔ عرضه

فون فروخت و بیش از نیمی از کل سود تولید میلیون آی ۵۵، اپل حدود ۴۵۵۵تا پایان سال 

  شده در بازار تلفن همراه را بدست آورد.

 پدآی

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_iPhone_docked.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Original_iPhone_docked.jpg?uselang=fa
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 پدنسل اول آی

جابز، به یک پروژه جدی در اپل تبدیل شد. در یکی از  ٔ پروژه تبلت با ایده ۴۵۵۹در سال 

ها باید چرا دستگاه»پردازی تیم اجرایی، آیو این سوال را مطرح کرد که: جلسات ایده

او گفت: « قیمت و ضخیم است.باشند که به صفحه لوال شود؟ این طرح گرانداشته کلیدصفحه

جابز هم « را روی صفحه تعبیه کنیم. کلیدصفحهتوانیم با استفاده از یک رابط چندلمسی، می»

پد از چیپ اتم که اینتل در حال ساخت آن بود موافقت کرد. جابز در ابتدا قصدداشت که در آی

ای بر اساس معماری پد از پردازندهشد که در آیگرفتهاستفاده کند، اما در نهایت تصمیم 

ARM .استفاده شود  

تر از پد فروخت که دو برابر سریعمحصول، در کمتر از یک ماه، اپل یک میلیون آی پس از عرضه

پد محصول، پانزده میلیون آی ، نه ماه پس از عرضه۴۵۵۵فون بود. تا مارس فروش آی

 .یک محصول مصرفی در تاریخ بوده ترین عرضیارها، این موفقشد. بر طبق برخی معفروخته

 استوراپل

مشتری تاثیر بگذارد، متنفر بود. اما او در این فرایند با  جابز از این موضوع که نتواند بر تجربه

تجربه »توانست تحت کنترل خود در بیاورد: مشکلی مواجه شد، او قسمتی از مراحل کار را نمی

ها توانایی و حتی انگیزه الزم را نداشتند اکثر فروشنده« پل از یک فروشگاه.خرید یک محصول ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:1stGen-iPad-HomeScreen.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:1stGen-iPad-HomeScreen.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
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تنها چیزی که برای »گفت: که بتوانند ماهیت متفاوت محصوالت اپل را توضیح دهند. جابز می

سایر کامپیوترها تقریبًا نام و عالمت تجاری « درصد پورسانت بود. ۱۵فروشنده اهمیت داشت، 

شدند. او دوست های نوآورانه و نیز قیمت باالتری عرضه میالت اپل با ویژگینداشتند، اما محصو

باشد و یک فروشنده قرار داشته دلو  کامپکنداشت که یک محصول اپل بین یک محصول 

بود، مگر سرمان کاله رفته»گفت: ها را از بر بگوید. جابز میهای هریک از آندانش ویژگیبی

  «کردیم.مان به مشتری پیدا میکه راهی برای رساندن پیاماین

فروشگاه  ۰۴۱فتتاح اولین فروشگاه اپل، این شرکت ، یک دهه پس از ا۴۵۵۵در ژوئیه سال 

میلیون دالر و میزان کل  ۰۲بود. درآمد متوسط سالیانه هر فروشگاه دیگر را نیز افتتاح کرده

ها از این هم فراتر میلیارد دالر بود. اما اهمیت فروشگاه ۵٫۱نیز  ۴۵۵۵فروش خالص در سال 

  کردند.مد اپل را تأمین میدرصد کل درآ ۵۱ها به طور مستقیم بود. آن

 تیونزاستورآی

پاد، ، شرکت اپل با چالشی جدید مواجه شد. ارتباط یکپارچه بین آی۴۵۵۴در اوایل سال 

کرد، اما برای تهیه آهنگ جدید کافی ها را آسان میتیونز و رایانه، مدیریت موسیقیافزار آینرم

کردید و یا دی خریداری مید و یک سیشدینبود، چرا که باید از این محیط دنج خارج می

کردید. مورد دوم معموالً منجر به هجوم به مراکز مشکوک ها را به شکل آنالین دانلود میآهنگ

کرد روشی بهتر را برای ها و خدمات تکثیر غیرمجاز بود. بنابراین جابز سعی میاشتراک فایل

مطمئن و قانونی بود. صنعت موسیقی نیز با پاد ارائه دهد که راحت، دانلود آهنگ به کاربران آی

و  گروکستر، ناتال، نپسترچالش مواجه شد. این صنعت از بیماری خدمات تکثیر غیرمجاز نظیر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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بود که فروش های رایگان تهیه کنند و باعث شدهگساخت تا آهنکه مردم را قادر می کازا

  بود.درصد کاهش پیداکند، متضرر شده ۵حدود  ۴۵۵۴ها در سال دیقانونی سی

ها به شکل غیرمجاز تکثیر شوند. موسیقی توانست اجازه دهد که آهنگجابز به راحتی می

ون جابز واقعاً طرفدار رایگان به معنای آیپادهای بیشتر و ارزشمندتر بود. با این وجود چ

کرد. بود، مخالفت میها بود، با آنچه که او دزدی محصوالت خالقانه نامیدهموسیقی و خالق آن

تیونز و ترغیب پنج شرکت برتر ضبط موسیقی کرد، تا بنابراین جابز اقدام به ساخت فروشگاه آی

برسد. پیشنهاد جابز  ها در آن محل به فروشهای آنهای دیجیتالی آهنگاجازه دهند نسخه

سنت فروخته شوند. خریدی آسان و فوری.  ۵۵های دیجیتالی با قیمت این بود که آهنگ

  فروش رساند.، حدود یک میلیارد آهنگ به۴۵۵۱تیونز تا فوریه سال فروشگاه آی

 تیونزاستور صنعت موسیقی را نجات داد.استیو جابز با معرفی آی

 دارایی

میلیون سهام دیزنی به  ۵۰۱میلیارد دالر و و  ۴٫۵سهام اپل به ارزش میلیون  ۱٫۱جابز صاحب 

میلیارد دالر و قبل از  ۱٫۰، ثروت جابز را ۴۵۵۵در مارس  فوربزمیلیارد دالر بود.  ۲٫۲ارزش 

 امریکاامین فرد ثروتمند ۰۲میلیارد دالر برآوردکرد و در جایگاه  ۹( ۴۵۵۵مرگش )در سپتامبر 

  قرار گرفت.

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 روش مدیریت

 

در  ۴۵۵۹در ژانویه  ورلدآی -ورلد مکاستیو جابز خواهان کمال بود. او در سخنرانی خود در 

و ملقب به بزرگترین بازیکن  هاکی روی یخ کانادایینقل قولی از وین گرتزکی )بازیکن سابق 

 دوران( گفت: هاکی همه

دهم موقع هاکی، من ترجیح می»جمله قدیمی از وین گرتزکی است که من آن را دوست دارم. 

جای اینکه کنم، بهببینم توپ )هاکی پاک( کجا خواهدرفت و بر این اساس حرکاتم را تنظیم می

  کنیم تا این را در اپل اجرا کنیم.و ما همیشه سعی می« نم.ککورکورانه دنبال توپ حرکت

« است. دره سیلیکوناستیو یکی از پیشتازان خودبینی در »او گفت:  درباره مجله فورچون

تفسیرهایی در مورد شخصیت و خلق .چیزهای زیادی از شخصیت مصر و هجومی او بوجود آمد

های مجاز جابز( اثر مایک نامهی، )از معدود زندگ«قلمرو کوچک»و خوی استیو در منابعی چون 

اثر « بازگشت مجدد»نوشته جفری یانگ و ویلیام سیمون و در « اسطوره: استیو جابز»،موریتز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF_-_%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%86%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
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آلن دویستچمن وجود دارد. جابز یکی از هفت رییس خشن و زمخت از دیدگاه فورچون بود. 

گ برای ما های بزرموفقیت»دنل لوین،شریک استیو، در مورد زمان تأسیس نکست گفت: 

  «ها غیرقابل تصور بود.غیرقابل باور بود... اما ضعف

را در  جان وایلی و پسرانهای منتشر شده توسط ، جابز تمامی کتاب۴۵۵۱در سال 

( تحریم کرد. اسطوره: استیو جابزاش )نامهدر واکنش به چاپ غیر مجاز زندگی های اپلفروشگاه

جابز در »جابز گفت:  که در شرکت والت دیزنی شاغل بود( درباره پویانمافلوید نورمن )یک 

سازها دخالت بود و هرگز در امور مربوط به فیلمپیکسار سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته

  «شد.باال، مزاحم هنرمندان نمیکرد. او آنقدر باهوش بود که برخالف بیشتر مدیران ردهنمی

 بازارارزش، ۴۵۵۵های استیو جابز، هنگامی که در ماه مه سال ش بودن استراتژیبه دلیل اثربخ

، اپل به عنوان ارزشمندترین ۴۵۵۵بود، افزایش یافت. در مه سال  مایکروسافتبیستم اپل یک

درصد از ۹۵، حدود ۴۵۵۵شرکت تکنولوژی جهان از مایکروسافت پیشی گرفت و در سپتامبر 

  مایکروسافت ارزشمندتر بود.

داشت و او را به دفتر اپل در کوپرتینو دعوت  لینوس توروالدزمالقاتی با  ۴۵۵۵در سال جابز 

را رها کند. این  لینوکس را در اپل به کار بگیرد و او توسعهکرد. جابز قصد داشت تا توروالدز 

 .اتفاق هرگز رخ نداد و توروالدز به پیشنهاد جابز پاسخ منفی داد

چه به را تهدید کرد که چنان گوگلابز رونمایی شد، ج ۴۵۵۹فون در سال که آیپس از آن

استفاده  لمس چندگانهفون، از جمله های برتر آیگیادامه دهد و در آن از ویژ اندروید ٔ توسعه

برداری کند، به طور قانونی از آن شرکت شکایت خواهدکرد. در ابتدا گوگل از هرگونه کپی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87:_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87:_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%B3%DB%8C
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بر اندروید را عرضه کرد که  یک گجت مبتنی سیتیاچ، ۴۵۵۵ کرد. اما در سالخودداری می

بود. این برداری شدهفون کپیهای آن از روی آیویژگی لمس چندگانه و تعداد دیگری از ویژگی

این »که سئله سبب اعالمیه رسمی جابز علیه شعار گوگل )شیطان صفت نباشید( شد و اینم

میلیاردی  ۲۵من تا آخرین نفس و تا آخرین پنی از درآمد »جابز گفت: « شعار چرندیات است.

کنم. این محصول دزدی است. جدای از مقوله جستجو، اپل را برای احقاق این حق صرف می

  «همگی افتضاح هستند.سایر محصوالت گوگل 

 .بود شرکت گپعضو هیئت مدیره  ۴۵۵۴تا  ۵۵۵۵های جابز بین سال

 مسئله سالمتی

( به شکل غیر مستقیم باعث کشف سرطانش شد. هنگامی سنگ کلیهمشکالت کلیوی جابز )

هایش گرفت، معلوم از کلیه اسکن کتبه درخواست اورولوژیست یک  ۴۵۵۰که جابز در اکتبر 

کرد. پس از اش نمایان میای را بر روی لوزالمعدههایش سالم است اما سایهشد که کلیه

است. حتی یکی از پزشکان به او گفت که چند به سرطان مبتال شدهها معلوم شد که او بررسی

اش جراحی شود، خواست برای برداشتن غده سرطانیماند. جابز نمیماه بیشتر زنده نمی

واقعاً »درحالی که این تنها راه حل پزشکی مورد قبول بود. او چند سال بعد با پشیمانی گفت: 

های دیگری جواب همین سعی کردم بفهمم که آیا راهخواستم بدنم را بشکافند، برای نمی

شدن بدنش یک چیز مهم این بود که او واقعًا آماده شکافته»گوید: پاول می« دهند یا نه؟می

  «نبود. سخت است که کسی را وادار به این کار کنید.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%BE_(%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%BE_(%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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د. در ، نه ماه طول کشی۴۵۵۰اش در اکتبر های او بعد از تشخیص بیماریدندگیلجاجت و یک

است و به احتمال زیاد پخش ، اسکن کت نشان داد که تومور رشد کرده۴۵۵۲ژوئیه سال 

، در مرکز پزشکی دانشگاه استنفورد تحت عمل جراحی ۴۵۵۲ژوئیه سال  ۰۵است. جابز در شده

  قرار گرفت.

طی یک ایمیل که آن را از تخت بیمارستان ارسال کرد، به  ۴۵۵۲ساله در سال  ۲۵جابز 

ها را با شما در میان بگذارم من چند خبر شخصی دارم که نیاز دارم آن»ندانش اعالم کرد: کارم

سرطان و دوست دارم که آن را مستقیماً از خود من بشنوید. من به یک نوع خیلی نادر از 

و  درمانیشیمیام که به وسیله عمل جراحی قابل درمان است و نیاز به مبتال شده لوزالمعده

، پس از یک عمل جراحی موفقیت آمیز، تومور ۴۵۵۲در نهایت در آگوست « ندارد. پرتودرمانی

 .دار مسئولیت او بودجابز، تیم کوک عهدهاز بدن جابز خارج شد. طی دوره غیبت 

و  ۴۵۵۱و ژوئن  ۴۵۵۱دهندگان اپل در اوت الغر و نحیف بودن جابز در کنفرانس جهانی توسعه

 حاکی از پیشرفت بیماری او بود. جابز ۴۵۵۵ورلد در سال آی -ورلد عدم حضورش در مک

سرطان او به کبدش نیز گسترش بود و این مسئله باعث شد اش را از دست دادهتعادل هورمونی

دالر  ۵۱۱های ایجاد شده به علت کاهش وزن جابز سبب شد که قیمت سهام اپل از . نگرانییابد

دالر در ماه اکتبر برسد. در  ۵۹دالر در پایان ماه ژوئیه و  ۵۱۱تر از به پایین ۴۵۵۱در آغاز ژوئن 

ست داد و اعضای بدنش اهدا مرد جوانی در یک تصادف رانندگی جانش را از د ۴۵۵۵مارس 

بخش آمیز بود ولی چندان اطمینانشد. جابز کبد مرد جوان را دریافت کرد. این پیوند موفقیت

نبود. هنگام خروج کبد او توسط پزشکان، تومورهای پخش شده در سراسر کبد به این معنا بود 

  کرد.ه سرعت رشد میبود. ظاهراً سرطان او بدیگری نیز منتشر شده که احتمااًل در ناحیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  جابز در مدت درمانش ظاهراً شیمی درمانی و پرتودرمانی نشد.

که در مدرسه پزشکی هاروارد  سرطان لوزالمعدهطبق گفته دکتر رمزی امری )یک کارشناس 

های جایگزین نظیر رژیم غذایی خاص، توسط جابز سبب مرگ کند( انتخاب درمانکار می

  زودهنگام غیرمحتومش شد.

جابز که »اش با او مالقات داشت، گفت: والتر ایزاکسون که چند هفته قبل از مرگ جابز در خانه

ها بسیار پایین خانه بود و برای باالرفتن از پله یک اتاق خواب در طبقهدرد زیادی داشت در 

جابز که خود را « بود با این حال هنوز مثل گذشته تیزهوش و خوش مشرب بود.ضعیف شده

عنوان مدیرعامل در بود در روز آخری که بهوقف اپل، شرکتی که خودش آن را ساخت، کرده

دهد که جابز تا روز روز کامل کار کرد. شواهد نشان میکرد یک دفتر مرکزی اپل خدمت می

در  کرد و درگیر مسائل مربوط به محصول بعدی اپل بود.قبل از مرگش برای اپل کار می

 است:ای که جابز به هیئت مدیره اپل فرستاده، آمدهاستعفانامه

 من همواره به شما گفته بودم اگر روزی بیاید که نتوانم وظایف خود را به)

عنوان مدیر عامل اپل ایفا کنم، شما نخستین کسانی خواهید بود که از این 

 (.استموضوع مطلع خواهیدشد. متأسفانه چنین روزی فرا رسیده
  

 درگذشت

کند بهترین ترین ابزاری است که کمکم میمیرم، مهمکنم به زودی میهمین که فکر می

 .ها را انتخاب کنمگزینه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
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سالگی درگذشت. گواهی فوت جابز  ۱۱در سن  ۴۵۵۵اکتبر  ۱چهارشنبه  استیو جابز در تاریخ

اش در پالو آلتو در کالیفرنیا، بر اثر بعد از ظهر در خانه ۰دهد که او حوالی ساعت نشان می

جابز پس از برگزاری یک مراسم تدفین .درگذشت سرطان لوزالمعدهایست تنفسی ناشی از 

« آلتا مسا مموریال پارک»اکتبر،در یک قبرستان عمومی به نام  ۹کوچک و خصوصی در تاریخ 

  به خاک سپرده شد. پالو آلتودر 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88

