
 

 نفر که دنیای وب و کامپیوتر را دگرگون کردند ۱۲

ُویؾَ ّ دس ُوَ ادّاس کغبًی ثْدٍ اًذ کَ ثب خْػ فکشی ّ اسائَ ایذٍ ای ثکش ّ 
حبل هی خْاُین ثَ ثشسعی . تبصٍ ًقطَ ػطفی دس ػصش ّ صهبًَ خْد ثْدٍ اًذ

اعبعی دس کْتبُی ثپشداصین اص کغبًی کَ ثب طشح ّ ایذٍ ُبی خْد گبهِبی هثجت ّ 
 :ّة ّ ایٌتشًت ثشداؽتَ اًذ

 
 (هْعغیي ؽشکت گْگل)لشی پیج ّ عشگئی ثشیي . 1

 

ایي دّ ًفش ثیؼ اص ُوَ ثَ هْتْس ُبی جغتجْ ّ اسائَ خذهبت سایگبى ثَ کبسثشاى تبثیش 
ایي . هتشادف ؽذٍ اعت ثب گْگل Searchگزاس ثْدًذ ّ دس ّاقغ اهشّصٍ ّاژٍ جغتجْ یب 

گزاؽتٌذ ّ دس هذت  ۷۹۹۱دًّفش دس صهبى داًؾجْیی عٌگ ثٌبی گْگل سا دس عبل 
کْتبُی تْاًغتٌذ ثب ایذٍ ُبی ثکش ّ خالقبًَ غْل جغتجْگش ایٌتشًتی آى صهبى یؼٌی 

  .یبُْ سا ثَ صاًْ دس آّسدًذ

 (هْعغیي ؽشکت یبُْ)دیْیذ فیلْ ّ جشی یبًگ . 2

 



ایي دّ ُن داًؾجْی داًؾگبٍ اعتٌفْسد ثْدًذ ّ دس صهبى داًؾجْیی عبیت 
ساٌُوبی جشی ثشای ؽجکَ جِبًی ّة سا ساٍ اًذاصی کشدًذ کَ هتؾکل ثْد اص لیغت 
ّة عبیت ُب جِت دعتشعی کبسثشاى ثَ آى کَ ثب اعتقجبل اص آى جشقَ عبخت 

 .هتجبدس گشدیذهْتْس جغتجْ ّ ایجبد یبُْ ثَ رٌُؾبى 

 (خبلق ّ هبلک هبیکشّعبفت)ثیل گیتظ . 3

 

ّیلیبم ٌُشی ثیل گیتظ عْم یکی اص ثضسگ تشیي ثشّتوٌذاى ّ ؽٌبختَ ؽذٍ تشیي 
ّی ثب اسائَ ًغخَ ُبی هختلف ّیٌذّص . فشد دس حْصٍ سایبًَ ُبی ؽخصی اعت

یکی اص . فتی ثذعت آّسدثشًذٍ ثالهٌبصع ایي حْصٍ گؾت ّ اص ایي ساٍ ثشّت ٌُگ
خصْصیبت اخالقی ثیل گیتظ تبعیظ ثٌیبدُبی خیشخْاُبًَ ثَ ُوشاٍ ُوغش خْد 

 .عبل هتْالی ثشّتوٌذتیي فشد جِبى ثْد ۷۱ثیل گیتظ کجیش . هی ثبؽذ

 (هْعظ اپل)اعتیْ پل جبثض . 4

 

اعتیْ جبثض ثٌیبًگزاس ّ سییظ ؽشکت اپل ّ هذیش ػبهل عبثق ؽشکت پیکغبس سا 
ایي فشد ثشجغتَ دس صهیٌَ فٌبّسی ُبی . ثیؾتش ثب ًوبد یک عیت هی ؽٌبعٌذ

هیالدی ثَ ُوشاٍ ّّصًیبک جِت تْلیذ سایبًَ ُبی  ۷۹۱۱ًْیي، اپل سا دس عبل 
پذ، کبهپیْتش ُبی هک ّ اهشّصٍ آی . ؽخصی ایجبد ًوْد ّ هْسد اقجبل قشاس گشفت

هیٌی هک، آیفْى ّ غیشٍ کَ هحصْل کوپبًی اپل اعت ػبؽقبى ّ طشفذاساى 
، هشدم ثشای خشیذ آى ۴ثیؾوبسی سا دس عشتبعش جِبى داسد ثطْسیکَ ثب اسائَ آیفْى 

دس حبل حبضش اعتیْ جبثض ػالٍّ ثش سیبعت اپل، . عبػت ُب دس صف ثْدٍ اًذ



 .ٍ کوپبًی ػظین ّالت دیضًی ُن هی ثبؽذعِبهذاس ػوذٍ ّ ػضْ ُئیت هذیش

 (فیظ ثْک)هبسک صّکشثشگ . 5

 

. خبلق فیظ ثْک سا هی تْاى جْاًتشیي ّ خْػ فکشتشیي ًْجْاى دس ػشصَ ّة ًبهیذ
عبلَ اعت دس صهبًی کَ داًؾجْی داًؾگبٍ ُبسّاسد ثْد، دس عي  ۴۴اّ کَ اکٌْى 

سا ثشای استجبط ثب دّعتبًؼ ایجبد کشد ّ ، فیظ ثْک ۴۱۱۴عبلگی دس عبل  ۷۹
اهشّصٍ فیظ ثْک ثَ ساحتی تْاًغت جبی ؽجکَ اجتوبػی هبی اعپیظ سا ثگیشد ّ 

 .یکی اص ؽجکَ ُبی اجتوبػی پشطشفذاس دس کل جِبى هی ثبؽذ

 (دیگ)کْیي سّص . 6

 

پبیَ  ۴۱۱۴سا دس عبل  Diggخبلق عبیت هؼشّف ّ هحجْة عْؽیبل ثْکوبسکیٌگ، 
ّ هْعظ عبیت ُبی  TechTVسیضی ّ ساٍ اًذاصی کشد ّ ػالٍّ ثش آى هجشی هْفق 

Pownce  ّRevision3 ًیض هی ثبؽذ. 

 

 



 (ثیت تْسًت)ثشام کُْي . 7

 

ّ ( P2P)ثشام کُْي، تْعؼَ دٌُذٍ ّ هْعظ ّ ًیض هْلف ؽجکَ ُبی پیش تْ پیش ُب 
ثَ خبطش  MojoNationاّ کبسػ سا دس ؽشکت  ۴۱۱۷دس عبل . ًیض پشّتکل ثیت تْسًتَ

کبس ثش سّی ثیت تْسًت تشک کشد عپظ ؽشکت ثیت تْسًت سا ثجت کشد ّ ؽشّع ثَ 
 .کبس کشد

 (خبلق ّیکی پذیب)جیوی ّلض . 8

 

ثب ّلض ثْد ّ ثذّى ُیچ پؾتْاًَ ای آى سا دًجبل هی کشد ّ  ۴۱۱۷ایذٍ ّیکی اص عبل 
ّی کَ اثتذا . پیؼ ًوبیؼ اص آى اسائَ داد کَ ُوگبى قبدس ثَ ّیشایؼ آى ثْدًذ

ساٍ اًذاصی کشدٍ ثْد ثب تلفیق آى ثب ًشم افضاس ّیکی  Nupediaداًؾٌبهَ خْد سا ثب ًبم 
صٍ یکی اص ثضسگتشیي داًؾٌبهَ ثَ ّیکی پذیب ّ داًؾٌبهَ اهشّصی تجذیل کشد کَ اهشّ

 .ُبی جِبى هی ثبؽذ

 (Ebayهْعظ عبیت )پی یش اهیذیبس . 9

 



پی یش اهیذیبس ثَ ُوشاٍ ُوغش . یک ایشاًی تبثیش گزاس دس صهیٌَ ّة ّ حشاجی آًالیي
هیلیبسد دالس  ۸ثبلغ ثش  ebayخْد پن عبیت ای ثی سا ساٍ اًذاصی کشد کَ اهشّصٍ اسصػ 

عبل داؽت کذ هٌجغ آى سا ًْؽت ّ  ۴۸ّ صهبًی کَ  ۷۹۹۱اهیذیبس دس عبل . اعت
 ebay.comگزاسد ّلی ثذلیل ثجت ایي داهٌَ  echobay.comقشاس ثْد ًبم ایي عبیت سا 

 .سا ثشگضیذ

 (یْتیْة)چبد ُشلی ّ اعتیْ چي . 11

 

عبلَ تحْل ثضسگی سا دس صٌؼت ثَ اؽتشاک  ۴۱عبلَ ّ اعتیْ چي  ۴۸چبد ُشلی 
ایي تبثیش چٌبى ؽگشف ثْد کَ گْگل سا هجبة کشد . گزاسی ّیذیْئی دس ّة ایجبد کشدًذ

صبحجبى یْتیْة ثپشداصد ّ هیلیْى دالس جِت تصبحت آى ثَ  ۰۱۱تب هجلغ یک هیلیبسد ّ 
اکٌْى اص صیش هجوْػَ ُبی گْگل هحغْة ثیبیذ ّ صبحجبى آى سا طی هذتی کْتبٍ ثَ 

 .هیلیبسدسُبیی تجذیل ًوبیذ

 (هبلک ّ هْعظ آهبصّى)جف پشعْى ثضّط . 11

 

اعت کَ ثَ  ebayکبم عبیت حشاجی کتبة ّ حشاجی آًالیي ّ سقیجی ثشای .آهبصّى
 .ؽذًبگبٍ داسای سؽذ چؾوگیشی 

http://echobay.com/
http://ebay.com/


 (ًپغتش)ؽبّى فٌیٌگ . 12

 

اعت کَ ؽبّى دس صهبًی کَ  peer-to-peerًپغتش اّلیي پالتفشم اؽتشاک 
داًؾجْی داًؾگبٍ ثْد ثش سّی آى کبس کشد ّ دس صهیٌَ هْعیقی ّ اؽتشاک گزاسی آى 

 .جِؾی ػظین یبفت اهب ثٌبثش حکن دادگبٍ ّ ػذم سػبیت کپی سایت هغذّد ؽذ

 (شهْعظ تْییت)جک دّسعی . 13

 

اّلیي ایذٍ ایجبد هیکشّثالگیٌگ ثَ رُي جک دّسعی خطْس کشد ّ ًتیجَ آى ؽذ 
عشّیظ هحجْة تْییتش کَ دس اغلت صهیٌَ ُب ّ ثشای اهْسات گًْبگْى اص آى ثِشٍ هی 

عبلگی تْییتش سا  ۵۱جک دّسعی کَ یک هٌِذط ّ ثبصسگبى اعت دس عي . جْیٌذ
 .ساٍ اًذاصی کشد

 (ّسدپشط)هت هْلٌگ . 14

 

عبل عي داؽت ُغتَ اّلیَ پلتفشم ّثالگ ًْیغی  ۷۹هت ثضسگ دس حبلیکَ تٌِب 



کٌبسٍ  CNETعبلگی اص  ۴۴ّسدپشط سا ًْؽت ّ ثشای توشکض ثش سّی ّسدپشط دس عي 
هت هْلٌگ ػالٍّ ثش تبعیظ ّ اداسٍ ّسدپشط، اکیغوت ّ اتْهبتیک سا . گیشی کشد

َ اص ًیشّی قذستوٌذ ّسدپشط ثشای اهشّصٍ ثالگشُبی صیبدی دس دًیب ُغتٌذ ک. ُن داسد
 .ایجبد سعبًَ خْد ثَ ًبم ّثالگ ثِشٍ هی ثشًذ

 (خبلق ّة جِبًی)عش تین ثشًشص لی . 15

 

تْاًغت ثب  ۷۹۹۱اص اّ ثؼٌْاى خبلق ّ پذس ّة ّ ایٌتشًت یبد هی ؽْد اّ دس عبل 
. ثیي دّ کبهپیْتش عشّیظ دٌُذٍ ّ عشّیظ گیشًذٍ استجبط ثشقشاس کٌذ HTTPپشّتکل 

هی ( W3C)عش تین ثشصًضلی ُوچٌیي هْعظ کٌغشعیْم ؽجکَ جِبًی ّة 
 .ثبؽذ ؽبیذ اگش اّ ًجْد ّ ایذٍ اّ افشاد ثبال ُیچکذام دس ایي لیغت جبیی ًذاؽتٌذ

 (خبلق هبی اعپیظ)تْهبط اًذسعْى . 16

 

ؽجکَ ُبی اجتوبػی کَ اهشّصٍ ُوَ گیش ّ هحجْة ُغتٌذ ؽبیذ ثتْاى اّ سا خبلق 
 .هیلیْى ًفش کبسثش داؽت ۴۱۱ثیؼ اص  ۴۱۱۸ایي ایذٍ تب عبل . ًبهیذ

 

 

 



 (StumbleUpon)گشت کوپ . 17

 

هی ثبؽذ ّ ثَ کبسثش دس  social bookmarkingایذٍ اعتبهپل اپي کَ یک عبیت 
 .کؾف ّ سدیبثی عبیت ُبی جذیذ کوک هی کٌذ

 (لیٌْکظ)تْسّالذص لیٌْط . 18

 

لیٌْط ثٌذیکت تْسّالذص هٌِذط ًشم افضاس فٌالًذی یکی اص پیؾشّ ُبی هتي ثبص ّ 
 .لیٌْکظ اعت ثَ ُش حبل تبثیش اّ سا دس صهیٌَ لیٌْکظ ّ هتي ثبص ًوی تْاى اًکبس کشد

 (فلیکش)کبتشیٌب فیک . 19

 

د اعتْاست کبتشیٌب جضّ صًبى تبثیش گزاس دس حْصٍ ّة اعت کَ ثَ ُوشاٍ ُوغش خْ



دس دًیبی ّة  flickr. ثبتشفیلذ عبیت ثَ اؽتشاک گزاسی ػکظ فلیکش سا ساٍ اًذاصی کشد
. ّ دس تؼبهل ثب ؽجکَ ُبی اجتوبػی ثَ اؽتشاک گزاسی ػکظ سا آعبى هی کٌذ ۴٫۱

 .اهشّصٍ فلیکش تحت تولک یبُْ دسآهذٍ اعت

 (فلیکش)اعتْاست ثبتش فیلذ . 21

 

ًفش اّل پشًفْرتشیي  ۷۱۱ثَ ػٌْاى  ۴۱۱۰دس عبل  ُوغش کبتشیٌب فک ّ هذیش فلیکش
اًتخبة  ۴۱۱۱ًفش ثشتش کبسآفشیٌبى دس عبل  ۱۱افشاد دس جِبى دس هجلَ تبین ّ جضّ 

 .ؽذٍ اعت

 (ًت اعکیپ)هبسک اًذسعْى . 21

 

اهشّصٍ جٌگ اصلی ججَِ هجبسصٍ ثب هشّسگش ایٌتشًت اکغپلْسس، فبیشفبکظ هی ثبؽذ 
اّ . ی هجبسصٍ دس صهیٌَ هشّسگشُب سا ًت اعکیپ آغبص کشداهب ثبیذ گفت اّلیي عٌگ ثٌب

ّ یک  Ningهذیش کبسآفشیي، داسًذٍ ؽشکت استجبطبت ًت اعکیپ، هْعظ عبیت 
قشاس ثْد ثَ ُیئت هذیشٍ فیظ ثْک  ۴۱۱۸ّی دس عبل . هْلتی هیلیًْش هی ثبؽذ

 .پیْعت ebayثپیًْذد اهب پظ اص کؼ ّ قْصی ثَ ُئیت هذیشٍ 

 ثالگآی تی : هٌجغ 

 


